Een woordje van de 3 keurmeesters:
De keurmeester Tropische Vogels trof een leuke verscheidenheid
aan tropische en Europese cultuurvogels aan.
Tijdens de keuring trof ik een aantal prima exemplaren, helaas
waren een aantal vogels nog niet geheel door de rui.
De Gouldamadines kunnen nog wat verbeterd worden. Vooral het
formaat en model kan nog voller. Ook dient men de kopvormen in
de gaten te houden, geen platte koppen en geen spitse snavels.
Bij de spitstaarten dient de snavelkleur diep rood te zijn, zodat ze
hun naam roodsnavelspitsstaartamadines eer aan doen.
De Grijskaplijsters zijn in prima conditie!
Tot slot de Europese Cultuurvogels, de kleine barmsijzen
sprongen er boven uit en door het opmerken van minimale
verschillen kon de kampioen aangewezen worden.
De overige Europese Cultuurvogels verkeerden ook in een goede
conditie
De keuring vond onder uitstekende omstandigheden plaats.
Ook het voordragen en de administratieve handelingen verliepen
vlot. Rest nog de organisatie te bedanken voor de leuke keuring.
Het bezoeken van deze tentoonstelling is beslist de moeite waard!

Cor van Elven

Vogelvrienden,
Zoals gewend was het ook vandaag een plezier om uw vogels te
beoordelen. Tijdens de keuring bleek af en toe dat sommige vogels
beter uit de verf waren gekomen als ze van te voren een wasbeurt
hadden gekregen. Dit komt de vogels ten goede.

Bij de Geelschimmels zaten er diverse vogels waarvan geelbezit te
wensen overliet. Hierbij moet namelijk de dubbele geelfactor
aanwezig zijn.
In de diverse kleurslagen zitten diverse leuke exemplaren waaruit
dan uiteindelijk de kampioenen zijn gehaald.
De verzorging vandaag was prima en met de medewerkers was het
goed samenwerken.
Tot slot wens ik u allen een goede show toe!
Wim Kuizenga
Keurmeester Kleur/Postuurkanaries

Keurmeester Parkieten,
Na een hartelijk ontvangst, met koffie en een broodje gingen we
aan het keuren!
De kleine Grasparkieten waren in aantal goed vertegenwoordigd,
alleen deze waren echt veel te groot! De lengte goed maar veel te
zwaar in de borst. Wij vragen slanke vogeltjes met een zogenaamd
flessenhalsje alleen de kampioen voldeed eigenlijk aan deze
standaard eis. Hij is gekeurd als overgoten want, voor een
grijsvleugel was de golftekening en lichaamskleur te licht.
Wat mij verder opviel was dat de meeste vogels niet echt showden.
Hier kan trainen mee helpen.
En een rustige vogel beschadigt minder en kan al gauw een
puntje meer scoren.
De Fischeries waren in het algemeen juist te slank, aan de kleine
kant en nog niet helemaal op kleur.
Gelukkig was er toch nog een grote parkiet. De “Veelkleurenparkiet”-pop, maar die was nog niet in T.T. conditie.
Ik heb een leuke keurdag gehad op deze mooie locatie en wens u
een goede show toe.
Bedankt voor uw gastvrijheid!
Tom Broekhuisen

