APK- kip
Op zaterdagochtend 19 december kwam dhr. Bleijenberg bij ons in Dodewaard om onze
Vorwerk krielen te keuren in het kader van APK kip. Dhr. Bleijenberg bleek over veel kennis
te bezitten met betrekking tot de Vorwerkers en wilde direct bij aankomst beginnen aan de
eerste dieren. We hadden eerst een aantal hanen te beoordelen welke door ons (vader en
zoon) geselecteerd zijn als dieren voor de fok 2021.
Het viel de keurmeester op dat
sommige hanen erg groot waren voor krielen. Niettemin waren er ook genoeg pluspunten te
vinden zoals een fraaie vleugeltekening bij enkele hanen en een goede opstaande kamhiel
zoals de Nederlandse standaard voorschrijft.

Bestudering van de kop door Dhr. Bleijenberg.

De haan met een F96.

Na het keuren van de hanen was het tijd voor koffie en verhalen, want net als mijn vader
bleek de keurmeester ook veel affiniteit te hebben met rundvee en dat leverde veel
gespreksstof op.
Na de koffie waren de hennen aan de beurt. We hadden een behoorlijke diversiteit aan
“lijnen” neergezet en hopelijk maakten we het daarmee ook interessant voor de
keurmeester.

De keurkaart direct goed invullen en eventuele opmerkingen goed
vastleggen in het stamboek.

De keurmeester vond dit een U vleugeltekening.

Na de keuring waren zowel de keurmeester als de eigenaren dik tevreden met het resultaat:
met enkele dieren ZG en drie keer een F96. Ook waren er dieren bij die niet een hoog
predicaat haalden maar die we toch graag specifiek beoordeeld wilden hebben.
Onze dank gaat uiteraard uit naar keurmeester Bep Bleijenberg voor de uitstekende keuring
en zijn visie op onze dieren. Daarnaast willen we graag Bart en Jacqueline bedanken als
drijvende krachten achter APK kip. Wij zijn van mening dat het een aanvulling is op de
reguliere shows want hierbij kan de keurmeester een gericht advies geven aan de fokker
omdat hij een goed beeld kan krijgen wat de fokker aan dieren over heeft voor het volgende
seizoen.

Met vriendelijke groet ,
Cees Wiggelo sr en jr.

