Verslag keuring Peelhorstshow 08-10-2021

Door een afzegging van een van de keurmeesters ben ik vrij laat gevraagd om op de Peelhorstshow
te komen keuren.
Ik kan mij voorstellen dat dit voor sommige exposanten een verassing was. Ik heb mij voor de keuring
proberen goed voor te bereiden daar dit de eerste keer was dat ik jullie clubrassen in deze aantallen
heb gekeurd. Keuren is en blijft een moment opname. Dieren kunnen zich straks nog beter
ontwikkelen of juist terug lopen. En bij het keuren zoek je naar dieren die de standaard het meest
benaderen, fris in de kooi zitten en geen opvallende wensen of fouten laten zien.
Er zat een flinke collectie Lakenvelders in de keur blauw en zwart. Hier viel mij vooral op dat er veel
type verschil zit tussen de verschillende dieren. Van korte dieren met een hoekige staartdracht tot
dieren met een erg lage en geknepen staartdracht. Bij het ontvangen van de catalogus na afloop zag
ik dat de winnende dieren allemaal van dezelfde eigenaar waren, gefeliciteerd. Bij de blauwe kleur is
er nog werk te doen. De kleur blauw kon bij alle dieren beter en egaler.
Bij de Vorwerk hoenders zat een flinke groep dieren. Drie hanen die alle drie een ander type lieten
zien. De eerste haan was mijn inziens van het juiste type maar helaas in de staart nog niet klaar.
Bij de hennen was er meer eenheid in type dan bijvoorbeeld bij de Lakenvelders het geval was. Twee
prachtige hennen met een eerste en een tweede F. Met de juiste egale goudgele kleur. De eerste F
hen was net wat verder af en had ook nog wat wensen maar sprong er mijn inziens bovenuit. Veel
hennen met een te rode kleur en tevens veel bovenste staart stuur veren van behoorlijke lengte die
storend zijn in het type. Verder schitterende pootkleur en prima koppen. Uiteindelijk werd de
Vorwerk hen beste Vorwerk hoender en beste van mijn keuring. Daarna ook beste hoender op 1 na
van de Peelhorstshow. Gefeliciteerd!
Bij de krielen waren er alleen Vorwerk krielen ingeschreven. Hier ook weer drie hanen met drie
verschillende types. Dit maal een haantje in het midden die het juiste type en maat liet zien. Helaas
in staart ook niet helemaal klaar maar wel mooi compleet.
Bij de hennen was het lastig. De juiste type en kleur dieren hadden wat storende kleine foutjes. Zoals
wat grote en slecht gevormde kammen of veel tekening in de boven borst. Zodoende won een dier
wat het juiste type liet zien met prima kam en tekening terwijl wellicht de bevedering op lichaam wat
egaler mocht zijn. Maar voor mij op dat moment wel het meest complete hennetje. De haan werd
beste Vorwerkkriel.
Ik heb bij zowel de grote clubrassen als krielen prettige discussies gehad op de tentoonstelling na de
keuring. Dat wordt zeer gewaardeerd. Dank voor de mooie en sportieve reacties en inschrijvingen
van alle inzenders.
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