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De babyshow 2018
Beste parkietenvrienden,
We zien al een aantal jaren dat het animo om mee te doen of om te komen kijken op de babyshow
terugloopt. Om niet mee te doen heeft natuurlijk iedereen zijn persoonlijke redenen maar het lijkt ons toch
een gemis als er geen babyshow meer zou zijn.
Daarom is er aan alle rayons gevraagd om mee te denken wat de babyshow voor hun inhoudt en wat zij
nu juist wel of juist niet anders zouden willen zien.
Dit resulteerde in een groot aantal ideeën en meningen, maar helaas liepen de meningen zo ver uiteen, dat
wij als bestuur besloten hebben hieruit geen conclusies te kunnen trekken. We zouden het namelijk nooit
voor iedereen goed kunnen doen.
Daarom is er besloten om een idee, dat van oorsprong vanuit de technische commissie is voorgesteld, dit
jaar uit te proberen.

Dit jaar wordt de babyshow een compleet open keuring.
Wat is hetzelfde?
Er verandert niets aan het inschrijven, het inzenden, het plaatsingssysteem, de vier statussen of de in te
zenden klassen, ook is er de normale verdeling van voor en na/in de rui. De te behalen prijzen zijn ook
hetzelfde als voorgaande jaren.
Wat is er anders?
Om te beginnen de zaalindeling. De stellingen en keurstellingen worden anders geplaatst en voor de
keurstellingen zijn er zitplaatsen voor de leden. Zoals de naam al zegt is het een openkeuring waarbij de
keurmeester de vogels plaatst in aanwezigheid van de leden.
De keurmeester plaatst de vogels op volgorde en verklaart daarna de winnende vogel, eventueel
aangevuld met een korte uitleg over een aantal belangrijke punten, alleen als hij dat wil. Verder is er geen
ruimte en tijd voor discussie. Dit is het grote verschil met een openkeuring op een rayonavond, waarbij er
wel veel ruimte en tijd is voor discussie.
Het is geen probleem om te wisselen van plek bij de keurmeesters, ook kun je tijdens de keuringen in- en
uitlopen uit de zaal naar toilet of bar. Zit je als liefhebber bij de keurmeester die de groenen toebedeeld
heeft gekregen en kijk je liever bij de keurmeester met de groep blauwen, dan ga je gewoon bij die
keurmeester. Wil je even met een bekende bijkletsen dan graag niet in de zaal maar in de bar zodat de
keurmeesters zich verstaanbaar kunnen maken.
Het is een ander concept maar wij hebben er het volste vertrouwen in dat het weer een erg gezellige
parkietendag gaat worden en hopen op een grote opkomst van leden en vogels.
Hartelijke groet,
Jaco Griffioen
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