Op zondag 4 juli konden we als Rayon Noord Holland, eindelijk weer onze
jaarlijkse jonge vogel beoordeling houden. Maar liefst 63 vogels werden er door
10 inzenders ingebracht. Ondanks de “Tour en Max” toch een respectabele
hoeveelheid.
Allereerst dienden de aanwezigen zelf de tien beste uit de meegenomen vogels
te halen en op een lijst in te vullen. Dat gaf al de aanleiding tot de nodige
discussie, maar daar was het tenslotte om te doen.
Vervolgens werden de vogels door Cor Booster besproken, die we bereid hadden
de keuring op zich te nemen. Cor hiervoor nogmaals onze dank.
Desondanks het geringe aantal vogels was, volgens Cor, de kwaliteit goed te
noemen. Naast de tien door hem geplaatste vogels, waren er nog genoeg
aanwezig van goede kwaliteit, echter met een mindere conditie.
Een echte baby voor de rui, een veelbelovend kobalt van Johan van Veen, liet
zich van zijn beste kant zien. Verder had Johan nog een mooie grijze man en een
Opaline grijze man die bij de eerste 10 geplaatste vogels stonden.
Henk Broer, sinds kort weer van de partij op ons rayon, had een paar prachtige
vogels mee gebracht waaronder een als nummer 2e geplaatste een grijze man.
Tevens nog een mooie hemelsblauwe pop en een, licht in de rui zijnde, grijze pop
bij de eerst geplaatsten.
Ook Aad Bresser was ook aanwezig en had een mooie massieve kobalt man bij
zich, die ook terecht bij de geplaatste vogels stond.
Partnership Berg-Polanen lieten een massieve hemelsblauwe pop zien met helaas
wat kleine spots en opaline-effect in de nek.
Natuurlijk moet er altijd een winnaar zijn, en dat was dit keer de super mooie
grijze man van Jaco Griffioen. De vogel had een prachtige houding, mooi model
en was zeer mooi in balans qua verhoudingen, helaas had hij wel nog iets koprui.
Jaco was toch wel tevreden want hij had nog een aantal mooie grijze vogels bij
de eerste geplaatsten staan.
Al met al een geslaagde parkietendag voor het Rayon en de leden, die elkaar
eindelijk weer eens in levende lijve konden ontmoeten.

**Impressie open keuring door Cor Booster**

**Impressie top 15 vogels van de dag**

*Serie vogels van Henk Broer

*Serie vogels Johan van Veen

*Prachtige Grijze, Jaco Griffioen

*Massieve Hemelsblauw, Berg-Polanen

