Begin november had de SNN in Drachten haar jaarlijkse show. SNN bestaat uit de provincies
Friesland, Drenthe en Groningen die gezamenlijk bijna 1700 duiven bijeen brachten, waaronder 78
figurita’s. Ik wil u een beknopt verslag uitbrengen van de keuring van de ingezonden dieren.
Te beginnen,
1 gele duivin van de heer Sauerbrij, daarna een 6tal geelzilver van Jasper, Sauerbrij, Ykema en Bosma.
ZG kwaliteit met als beste een droom van een doffer met 96 punten. Eeen echte Fiugrita die ook de
mooiste werd van alle figurita’s, gefeliciteerd heer Jasper.
Dan geel gekraste van Ykema met 96 punten. Een leuke Khaki van Sauerbrij 91 punten.
Dan een grote klas rood zilver geband. Te beginnen 3x oude doffers, Bosma had de berste. 1 oude
duivin van Bosma (93 punten)
7 jonge doffers (1 was een oude) Bosma had de beste, 95 punten.
4 roodzilvergebande duivinnen, Ykema had de beste 96 punten.
2 leuke roodgekrast van Jasper en Ykema (93 punten)
4 roodzilver schimmel doffers allen van Joustra 95 punten voor een jonge doffer.
Dan 7 witte doffers met als uitschieter de jonge doffer van L Zwanborn die werkelijk alles had wat we
graag zien aan een figurita.
4 mooie witte duivinnen beste een duivin van Joustra (95 punten)
Zwart 2x oude doffers van Bosma en Sauerbrij, die de beste had 94 punten, ook de oude duivin was
van hem 92 punten.
Dan 5 jonge doffers, Bosma en Sauerbrij. Laats genoemde had een mooie, 95 punten.
Ook had Sauerbrij 4 duivinnen (93 punten)
Vooral de kleur en stand moet beter
Ook van Sauerbrij een aantal zwart getijgerde en sproetkoppen, 5 in totaal. 94 punten was de beste.
Dan de bekousde van Duivenvoorde schowde geel en rood in goede kwaliteit 95 punten.
Wit oude doffer van Aagedoorn met 96 punten een fraai dier.
Dan 7 jonge witte doffers van Jasper, Hagedoorn en van Duivenvoorde. Laats genoemde had 96
punten met een zeer fraaie doffer.
In zwart 4 fraaie dieren van van Duivenvoorde met als beste een jonge doffer 96 punten.
Dit overzien, mooie dieren met een 3 tal uitblinkers waarvan 2 voor mij wel een puntje erbij mochten
hebben. Verdere aanmerkingen op ronde koppen, stand te vlak, meer chabot, kleur.
De winnaar was een geelzilvergebande jonge doffer met 96 punten van de Heer Jasper.
Proficiat
R. Bosma

