
Verslag fokkersdag 2015 door de ogen van Jan Benninga 

Op zaterdag 13 juni 2015 waren de weergoden ons weer eens welgezind, een beetje druilerig weer 

met lagere temperaturen, terwijl het de dag ervoor nog tropisch en benauwd was. Mijn eigen 

toppertje ondervond dermate hinder van de weeromslag en vooral de warmte van vrijdag dat ik op 

het laatste moment besloot haar in de kist te laten, iets wat ik nog nooit meegemaakt heb. In onze 

nieuwe locatie in Tiel lieten de 259 ingeschreven dieren een mooi bont geheel zien. Het geheel zag er 

fraai uit. De keuring verliep vlot, de inwendige mens werd prima verzorgd en de sfeer was mede 

daardoor erg goed.  

De grote winnaars waren: 

Individueel 

Groot Lotharinger; Sjaak Peeters, ram zwart februari 

Groot Lotharinger oud; Fred van Winden, ram zwart 

Klein Lotharinger; Anno Visser, ram isabella, januari 

Klein Lotharinger oud; Jeroen Hooge, ram madagascar 

Lotharinger dwerg; Henk Philipse, ram driekleur oud (oud en jong niet gescheiden) 

Europese klasse; Jan Benninga, Groot Lotharinger voedster zwart oud 

Collecties 

Groot Lotharinger; Sjaak Peters 379 pnt. 

KLein Lotharinger; Anno Visser 381 pnt. 

Lotharinger dwerg; Gerrit Grooten 375,5 pnt 

Europese klasse; Anne Meinema 375,5 pnt. 

De prestatie van met name Anno visser was opvallend, nog nooit veel gewonnen en dan dit. Het 

hield de gemoederen behoorlijk bezig en volgens zeggen heeft Anno nog weken op een wolk 

gewoond. De HEP keuring verliep vlot. Opvallen was dat nagenoeg alle beslissingen unaniem vielen.  

In het middag programma werden door de keurmeesters weer diverse aandachtspunten besproken, 

waaronder de oorstructuur. Zelf zag ik bij Groot Lotharinger een aantal keren een opmerking op de 

kaart ‘Los in schouders’, fokkers let daar op!. En natuurlijk in het algemeen ‘Besef wel dat het een 

moment opname is en dat er belangrijker zaken in de wereld zijn’. Zelf had ik ook best wel moeite 

deze keer met de beoordelingen van mijn dieren, maar het help echt als de zaken in perspectief 

plaatst. Maar goed we dwalen af. De enquete uitslag werd besproken betreffende meer aansluiting 

bij de Europese standaard. Het oordeel was dat de tijd niet rijp is om het voorstel tot aanpassing van 

standaard omschrijving in te dienen. 

Aan het eind van de dag deed het mij persoonlijk veel dat iedereen blij en opgeruimd naar huis ging 

na weer een geslaagde fokkersdag. Wat mij ook veel goed deed was het plezier waarmee onze 



keurmeesters hun werk deden. Je merkt gewoon dat ze het een voorrecht vinden bij ons te keuren. 

Het opruimen van de kooien was weer zo gepiept, er werd nog even nagepraat en toen zat het er 

weer op. Op naar de volgende activiteit? 

 

 

 


