Jaarverslag over 2017-2018.
Het is voor onze club een rustig jaar geweest met op de diverse show`s mooie aantallen ingezonden
Figurita`s. Ook de kwaliteit wordt in de bijzondere kleurslagen steeds beter.
We zijn het afgelopen jaar twee keer bij elkaar geweest. De jaarvergadering werd weer gehouden in
Leerdam en de JDD in het Zuiderpark in Den Haag. Op de jaarvergadering kwam door het tussentijds
aftreden van Pauline van der Lans een plaats vrij in het bestuur. Gelukkig hebben we Aad Stout
bereid gevonden om deze plaats op te vullen en heeft Jeff Bols het onderhouden van de website op
zich genomen. Op de JDD waren 105 dieren tentoongesteld die door Aad Rijs, Aad Stout, Jan
Spaepen en Siep werden beoordeeld. Ook waren er enkele dieren inAlmond gebracht voor eventuele
erkenning door Aad Stout. Deze kleurslag heeft het na enige discussie niet gered en werd Aad
aangeraden het volgend jaar weer enkele dieren mee te brengen in deze kleurslag.
Door het niet doorgaan van de Championshow was het lange tijd niet duidelijk waar we onze
clubshow konden onderbrengen. Dit resulteerde in een verschuiving van de aantallen ingezonden
Figurita`s bij de diverse tentoonstellingen. Bij de Keistadshow in Amersfoort waren 54 Figurita`s
ingezonden die gekeurd werden door Geert de Vries Jr. met als fraaiste een fraai dier van H. Smedts.
Bij het toekennen van de gewonnen prijzen waren er enige foutjes, die later zijn recht getrokken en
in onze lijst zijn verwerkt. Bij de Gelderlandshow keurde onze Erevoorzitter Roy Arbeider de 43
ingezonden dieren. Hier was Aad Rijs de winnaar met een fraaie blauwschimmel bekousde met 97
punten. Gerard Simonis was de keurmeester op de Sierduivenshow Noord Nederland. Hier was het
Aad Stout die de fraaiste in de kooien bracht. Lars van Droogenbroek keurde bij onze zuiderburen de
61 ingezonden Figurita`s bij de Prachtduif in Turnhout. Jeff Bols speelde hier een thuiswedstrijd en
won de pot en bleef daarmee Piet Swaans voor. Ook de derde en vierde plek waren voor Jeff. Door
het doorgaan van Avicultura die in samenwerking met de Provinciale Bondstentoostelling van
Kleindier Liefhebbers Nederland, Provinciale afdeling Zuid Holland een gezamenlijke show hadden
georganiseerd, kon de NBS Bondshow toch doorgang vinden en dus ook onze Clubshow. Door de
lange onzekerheid viel het aantal ingezonden Figurita`s erg tegen. Piet Swaans was de winnaar met
een witte doffer en won het Figurita beeldje. Piet nogmaals gefeliciteerd.
Ik hoop dat we in 2018 eerder weten waar de NBS haar Bondshow onder brengt, zodat we er
rekening mee kunnen houden en meer Figurita`s in de kooien zullen krijgen. Ik wens iedereen een
goed fokjaar toe en we zien elkaar weer op vergaderingen, JDD en de diverse show`s.
Jouke van de Siepkamp

