Fokgeschiktheidskeuring
Bij Kringgroep Slingeland.

Op zaterdag 3 november 2018, werd door Kringgroep Slingeland de
F.G.K. gehouden, met een zeer mooi aantal van 31 honden.
Waarvan 5 reuen voor de Herkeuring :
1: Bones van de Moezenbulte
2: Viento van Bellosca.
3: Sam van Hamerslag.
4: Jack vom Praesterland.
5: Paco van Hamerslag.
En 10 reuen voor de Nieuwkeuring:
6: Sjacko von den Wilden Teufeln.
7: Dex Polsmaten.
8: Kazz van Tiekerhook.
9: Okan von der Daelenberghutte.
10 : Jannes van het Cranenbos.
11: Okan van het Cranenbos.
12 : Yukon van de Wolverskroon.
13 : Fulkan van de Hornhutte.
14 : Dio van Gawall.
15 : Koenn von Haus Targa.

Bij de teven 8 voor de Herkeuring:
16 : July van het Cranenbos.
17 : Lavey van het Cranenbos.
18 : Dixy van Barendika.
19 : Myra van het Poerrumshof.
20 : Ailin van het Hornmeer.
21 : Dana van de Farmerscorner.
22 : Toh Joy van de Ybajohoeve.
23 : Demi.
En 8 teven voor de Nieuwkeuring :
24 : Chaos van Romantos Hoeve.
25 : Jiska van de Kromme Elleboog.
26 : Hexe van Toekerhook.
27 : Dunja van de Hornhutte.
28 : Imzedrift’s Genna.
29 : Iby van Noort.
30 : Yentl van de Wolverskroon.
31 : Luna.
Aan de keurmeester John Lijffijt was de taak alle honden te keuren,
en Edris Fahti nam het pakwerk voor deze dag waar.
De dag starte fris ,maar beloofde een

mooie dag te worden, Kringgroep Slingeland had alles zeer goed
voorbereid en alles was absoluut tot in de puntje verzorgd, waarvoor
een dikke pluim.
Nadat alle deelnemers aanwezig waren en een kop koffie gedronken
te hebben kon de keuring beginnen.
Besloten was om eerst alle reuen te keuren daar er een aantal loopse
teven bij waren en men van mening was alle honden een gelijke kans
te geven.

Er werd met een voorstel ronde begonnen met alle reuen in de ring,
John Lijffijt teste ze op sociaal gedrag d.m.v. de
geleiders een hand te geven en de honden een aai
over hun kop, zijn koffer bij de hond op de grond te
laten vallen gevolgd door de schotproef.
Dit alles werd netjes doorstaan door alle reuen.
Hierna mochten de reuen hun moed op pakwerker
Edris laten zien, Edris heeft alle honden eerlijk en
waardig op africhtingskwaliteiten getest waarbij alle
reuen de test doorstonden.
Toen was het de beurt voor de reuen om de standkeuring te doen en
ook hier eerst weer een gezamelijke voorstel ronde, waarna alle
reuen apart voorgesteld en gekeurd werden door John Lijffijt, hierbij
was wel duidelijk het verschil te zien welke honden er getraind waren
en welke niet maar uiteindelijk kreeg ieder hond zijn beoordeling
waarbij alle geslaagd zijn.
Naar een welverdiende pauze met door de Kringgroep een heerlijk
verzorgde lunch van erwtensoep en heerlijke broodjes ging het
verder met de teven, ook hier werd weer begonnen met een voorstel
ronde van alle teven en teste John Lijffijt ze ook hier weer op sociaal

gedrag gevolgd door de schotproef waarbij ook alle dames glansrijk
slaagde.
Hierna mochten de
teven hun moed ook
laten zien bij Edris,
waarbij er een hoogte
puntje was toen Jessy
met haar hondje Toh Joy
liet zien dat ze als
jeugdige begeleidster
haar hondje super onder
appel had en een
geweldig stuk pakwerk
liet zien.
Ook alle teven slaagde voor de moedproef.
Hierna begonnen de teven ook aan hun standkeuring waarbij net als
bij de reuen ze eerst gezamenlijk de ring in kwamen om vervolgens
ook alle afzonderlijk gekeurd te worden, hierbij kregen ook alle teven
hun beoordeling en slaagde alle wat inhoud dat er een 100% score
was voor de fok.

Al met al was het een lange maar zeer goed georganiseerde,
geslaagde dag en voor mij als Ad – Interim Commisaris
Kynologie/Behendigheid kan ik niet anders zeggen dat ik enorm
genoten heb van de dieversheid van honden en inzet van alle
deelnemers en mensen die deze dag tot een succes gemaakt hebben.

Ad – Interim Commisaris Kynologie/Behendigheid
Marijke Phoelich

