In de ochtend van 12 december was het zover een keuring bij de fokkers thuis. Wat zou het gaan
worden? Hoe zou het gaan? Hoe zouden de reacties van de fokkers zijn? Allemaal vragen die bij mij
door het hoofd spelen in de aanloop naar deze dag. Door de goede voorbereiding van de speciaal
club en de juiste papieren was ik in deze goed voorbereid en natuurlijk toch maar eens door de
standaard gekeken naar de rassen die ik op deze dag tegen zou komen. Ik begon mijn reis naar
Belfeld bij de familie Loonen aan de Schoolstraat dit zijn voor mij geen onbekende Math is ook lid van
mijn vereniging en heeft altijd een positie kijk op het leven en heeft vele bezigheden buiten de
kippen heeft hij ook nog bijen een groenten tuin en fruitbomen die hij nog steeds zelf bijhoud
ondanks zijn 90 jaar.
Bij aankomst was ook dhr. van Beijnen van de lakenvelder en vorwerk club aanwezig alsmede onze
voorzitter dhr. Leon Linders op naar de kippen om ze van een beoordeling te gaan voorzien alles was
goed verzorgd en de dieren zaten in tentoonstelling kooien in de garage. Twee mooie haantjes met
allebei een vleugeltekening om door een ringetje te halen en met de juiste kleur en tekening beide
haantje een F 96 gegeven. De hennetjes waren van een goede kwaliteit wel waren ze door de zon
en de regen wat vaal van kleur, nadat ik ze allemaal van een predicaat had voorzien en terug gezet
hadden in hun hok gingen we aan de koffie en daar vertelde Math dat hij bezig was een boek te lezen
ik dacht zal wel een boek over planten, bijen of kippen zijn maar nee het bleek het boek van Barak
Obama te zijn en ook nog in het Engels. Heerlijk toch. Bij de evaluatie vertelde Math dat het een zeer
geslaagde ochtend is geweest en precies aan zijn verwachtingen had voldaan en zeker voor herhaling
vatbaar is met name voor wat oudere leden die niet meer zo ver kunnen en willen reizen naar een
show of vergadering is dit een geweldige uitkomst.
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Na de koffie mijn tom tom ingesteld naar Heeze naar de familie van Laarhoven de reis verliep
voorspoedig en op de afgesproken tijd arriveerde ik in het oosten van Noord Brabant waar ik werd
verwelkomd door Willem Jan en zijn vader Wim van Laarhoven ook hier was Dhr. Van Beijen al
aanwezig namens het bestuur van de speciaal club.
Na een heerlijk kopje koffie en een broodje op naar de kippen. Op mijn papier stond dat ik grote
lakenvelders te zien zou krijgen maar ik was verbaast dat er ook een aantal lakenvelder krielen
aanwezig waren later bleek dat vader Wim deze hoofdzakelijk fokte. Jammer dat we deze niet zoveel
meer op de shows zien maar gelukkig zijn ze er nog, en de kwaliteit van de haantjes viel zeker niet
tegen, de twee hennetjes waren van een andere kwaliteit en konden mij niet bekoren, maar gelukkig
had vader Wim nog wat hennetjes thuis zij hij.
Bij de grote lakenvelders waren mooie dieren maar ook dieren die veel te licht waren in de dons en
dus heel weinig pigment in zich hebben en voor de fokt niet geschikt zijn.
Nadat ik alle vragen over de lakenvelders had beantwoord en de foktomen voor 2021 had
samengesteld wachten mij nog een heel mooie taak het beoordelen van twee Nederlandse
Sabelpoot krielen van de dochters van Willem Jan.
De dochter functioneerde als mijn assistente en schreef de beoordeling kaarten zelf en het waren
zeker geen slecht vertegenwoordigers van het ras de eerste kan er met een ZG 95 vanaf en de andere
zelfs met een F 96. Jammer was het dat er geen haantje bij is deze was helaas overleden,
afgesproken heb ik dat ik eens rond ga kijken naar een haantje zodat ze volgend jaar wat kuikentjes
kunnen uitbroeden en wie weet jong geleerd is oud gedaan.
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De grote lakenvelders van Willem Jan.

Na foto’s gemaakt te hebben van zijn ruime tuin en zijn kippenhokken (er kunnen daar nog veel meer
rassen een goed huis vinden) en nog een kopje koffie, de evaluatie met Willem Jan die ook zeer
tevreden was met deze manier van de apk keuring aan huis ging ik tevreden naar huis en waren mijn
vragen allemaal positief beantwoordt.
Fam. Loonen en Fam van Laarhoven Hartelijk dank voor de gastvrijheid.
Willem van Beijen bedankt.
Wim van Laarhoven voor het vangen van de dieren ook hartelijk dank en voor alle wens ik veel
succes met jullie mooie rassen in 2021 .

