
49ste Hoekschewaard show
zaterdag 18 januari 2014 in het clubgebouw van N&S te Oud-Beijerland.

De Hoeksewaard show is vele jaren geleden opgericht om de Algemeen Kampioen te bepalen van alle 
fokkers die van 1 van de 4 Hoekschewaardse verenigingen lid zijn en die konijnen of cavia’s fokken.
We kunnen dus gerust spreken van een traditie in de kleindierensport.

De winnaar mag zich dan ook een jaar lang 
“KampiOeN vaN De HOeKScHewaarD”  noemen.

Buiten het bepalen van de mooiste dieren wordt door de keurmeester ook de nodige fokadviezen 
gegeven aan beginnende en ervaren fokkers. Deze dag is ook een leerzame dag en om fokkerservaringen uit 
te wisselen.
Om het geheel wat kleinschalig te houden is (bij de konijnen) een maximale inzending van 3 dieren bepaalt.

Voor de 49ste Hoekschewaard show waren er 51 konijnen ingeschreven en 17 cavia’s

Als eerste werden beoordeeld 5 blauwe weners van twee fokkers. Evert Verbaas behaalt F95,5.
Clara Verbaas behaalt 95 pnt.
7 Alaska’s, van 3 fokkers. Mooiste van Henry van den Herik met F 96,5 pnt, Deze Alaska wordt later de 
kampioen, wegens het Fraaie type en Fraaie pels. Verder F dieren van Henry van den Herik (2),  
Ad van Dongen en Youri Bazen. 2 Duitse Hangoren, beiden F, Comb. Schuring wint met F 95,5. 3 Satijns 
van Wim van Dongen, 2x F (96,5 en 96 punt). De Klein Lotharinger van Clara Verbaas behaalt 96,5 pnt.  
Van een konijn met een prima tekening kan je jarenlang plezier hebben. Claudia Reedijk sport 3 Hollanders, 
de mooiste behaalt ZG 93,5 punten. De andere twee hadden een te goed huis, beiden O wegens wam. 
De Ned. Hangoordwerg was vertegenwoordig met 10 dieren. 3x Fraai. Comb. Jan en Henny behaalden 
96 pnt, verder F dieren van Jan en Youri Bazen. 
De kleurdwergen zijn altijd goed vertegenwoordigd. 16 stuks waren naar Oud-Beijerland gekomen. 
PieterJelle van der Slik (F96,5) had de mooiste. Op de Championshow behaalt v.d.Slik een U 98. 
Jan Bazen behaald ook F. De 4 Polen roodoog sluiten de rij, zowel Comb. Schuring als Rien de Vos 
behaalden F 95. 

Tot slot de cavia’s. Hiervan is de kwaliteit altijd super hoog. Liefst 8x Fraai. Comb. Schuring wint met 
F96,5, gevolgd door Comb. Jan en Hennie met F96.

De prijswinnaars:
Kampioen van Hoeksche waard is:            1e.  Henry van den Herik met Alaska
 2e. Wim van Dongen met Satijn
 3e. PieterJelle van der  Slik met Kleurdwerg 
 4e. Clara Verbaas met Klein Lotharinger 

Bij de cavia’s wint Comb. Schuring met gladhaar zwart.

Een aantal enthousiaste fokkers helpen met opruimen van kooien en zaal, zodat een uur nadat 
de show is gesloten er niet meer te zien is dat een een keuring heeft plaatsgevonden.
 

 


