KEURMEESTERS DOEN PRAKTIJK EXAMEN VOOR KEURBEVOEGDHEID VECHTHOENDERS
Onze vechthoenderrassen waren op 1 september 2018 in de ‘Midden
Nederland hallen’ in Barneveld alwaar de kleindierenvereniging
Gallinova hun jongdierententoonstelling organiseerde, in meerdere
soorten vertegenwoordigt. Verschillende keurmeesters moesten
Vechthoenders konden praktisch examen doen voor het behalen van,
of het uitbreiden van de bevoegdheid tot het keuren van hoenders
en/of dwerghoenders. Het betrof in feite een uitgesteld praktisch
examen van 2017. Voor een aantal kandidaten waren er ook nog
examens te doen voor rassen waarvoor men in 2016 al mondeling had
gedaan. (1e jaar met vogelgriep). Er waren 18 keurmeester waarvan
er een flink aantal hun bevoegdheid wensten uit te breiden voor
vechthoenders. De keurmeesters hadden overigens voor het
Praktijk examen Modern Engelse Vechthoenders
merendeel zelf zorggedragen voor de aanwezigheid van de te
examineren vechthoenders. De meegebrachte dieren waren van
gemiddelde kwaliteit. Dit was voor het doen van een dergelijk examen, niet zijnde een schoonheidswedstrijd, geen
probleem, sterker nog; het kwam goed uit. Doordat de kwaliteit van de meeste dieren niet van topkwaliteit waren,
was het voor keurmeesters een uitdaging de mindere- en betere
kwaliteiten te benoemen. Een dergelijke situatie kan zowel voor
de examen kandidaat en zowel voor de examinatoren een
gunstige bijkomstigheid hebben betekent. Zelf moest ik examen
doen voor uitbreiding van bevoegdheid t.a.v. de Leghorn. De
keurmeesters die examen moesten doen voor
vechthoenderrassen heb ik op hun eigen verzoek vooraf diverse
tips gegeven. Hier hebben zij met gunstig gevolg graag gebruik
van gemaakt.
Misschien is het een idee voor de toekomst dat keurmeesters
Sumatra in het praktijk examen
die hun keurbevoegdheid voor vechthoenders willen uitbreiden
praktijk examen doen op de clubtentoonstelling van de
vechthoenderfokkersvereniging of tijdens Optimum Avium
International. Op deze beide tentoonstellingen zijn, op een
enkele uitzondering na, de meeste erkende vechthoenderrassen
aanwezig. Op laatst genoemde tentoonstelling zijn ook nog een
langstaartrassen aanwezig die je op haast geen andere
tentoonstelling aantreft.
Onderstaand; enkele rassen die bij enthousiaste keurmeesters geëxamineerd werden.
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Ook waren er Modern en Oud Engelse vechtkrielen, Yamato’s, Shamo’s en
Sumatra’s in groot en kriel aanwezig. Al met al 12 verschillende vechthoenders in
groot en kriel.
Als keurmeester, met wat meer ervaring in het keuren van vechthoenders, hoor
je op een examen dag als bovenomschreven van de meeste keurmeesters dat
het keuren van onze vechthoender rassen heel wat anders is als het keuren van
andere hoenders. Merkbaar hebben vele van hen daar moeite mee. Ervaring is
bij vechthoenders de beste leermeester wordt gezegd. Met andere woorden, we
moeten niet altijd vast blijven houden aan keurmeester die ruime ervaring
hebben in het keuren van vechthoenderrassen.
Geef keurmeesters met minder ervaring ook eens een kans. Ervaring krijg je
tenslotte met veel doen, vallen en opstaan.
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