Jaarverslag over

2016-2017

Het jaar 2016 is voor onze club gelukkig redelijk rustig verlopen. Door een wisseling van het
secretariaat waren er enkele probleempjes op de jaarvergadering, maar die zijn op de Jong Dieren
Dag gelukkig opgelost. Door de uitbraak van het konijnen virus en later het virus onder de hoenders
zijn er diverse show`s afgelast. Gelukkig mochten we door de inspanning van het hoofdbestuur bij
het ministerie de sierduiven en oorspronkelijke duiven wel geshowd worden, zodat de schade voor
ons beperkt bleef. Op de show`s die wel door gingen was het aantal Figurita`s bevredigend tot zeer
goed. Ook de kwaliteit viel niet tegen en dan vooral in de kleurtjes. Ook het aantal bekousten was
goed te noemen. Op onze Jong Dieren Dag in het Zuiderpark waren in totaal 100 dieren ingeschreven
waaronder ook vier dieren in de kleurslag Andalusisch blauw. Deze kleurslag is in overleg met de
aanwezigen voorgesteld aan de standaardcommissie voor erkenning . Deze erkenning is er ook
gekomen zodat we er weer een kleurslag bij hebben. De winnaar van de dag werd een geelzilveren
duivin van Arnoud Ykema, mooiste op 1 na werd een wit bekouste van Marina Bols en de mooiste op
twee na een roodzilveren doffer van Jan Kiefe Delf. Op de clubshow die we ondergebracht hadden bij
de Championshow waren 51 kaalbenige Figurita`s en 9 bekouste ingezonden die door Dennis van
Doorn werden gekeurd. De grote winnaar werd Aad Rijs. Hij showde de fraaiste, een jonge bruinzilver
gebande duivin. Aad showde ook bij de overige kleurslagen de fraaiste met een jonge Andalusisch
blauwe doffer. Ook bij de éénkleurigen, uitgezonderd wit, won Aad wederom ditmaal met een jonge
rode doffer. In wit was het Aad Stout die met een oude duivin de fraaiste showde. Bij de bekouste
was het weer Aad Rijs die de fraaiste showde, dit keer met een jonge rode duivin.
We hopen dat we in 2017 geen uitbraken van vogelpest zullen krijgen en dat alle show`s gewoon
weer door kunnen gaan. Verder wens ik iedereen een goed fokseizoen toe met fraaie dieren en hoop
u alle weer te mogen ontmoeten.
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