
 

 

 

 

De volgende stap in de gewichtsverhoging van onze Kleurdwerg en Pool. 

Tijdens de jaarvergadering in maart 2018 stemde 80% van de aanwezige leden voor het stappenplan 
om het gewicht te verhogen, waarmee steeds meer internationale aansluiting werd bereikt. Eerst zijn 
we  in 2018 naar een maximum gewicht van 1250 gram gegaan en daarna zouden we in 2022 de 
volgende stap maken. Dat betekent dat we nu een verzoek zullen doen bij de Standaard Commissie 
om de gewichtsgrenzen voor aankomend showseizoen als volgt aan te passen: 

Gewicht in gram 800-900 gram 900-1000 gram 1000-1300 gram 1300-1350 gram 
Punten 8 9 10 9 
 

Met deze gewichtstabel hebben we een hele herkenbare ruime marge van 1000-1300 gram voor het 
ideale gewicht.  

Wat betekent dit voor u? 

 Fokkers met wat zwaardere dieren kunnen deze nu vaker inzenden. 
 Dieren kunnen in optimale conditie worden gevoerd en geshowd. 
 Bijna alle oude dieren vallen nu binnen de gewichtsgrenzen. Dit betekent dat meer dieren 

showwaardig blijven.  
 Wanneer u een Kleurdwerg of Pool van ruim een kilo het meest waardeert scoort u daar nog 

altijd de volle punten mee voor gewicht. 
 Vrouwelijke showdieren kunnen ook moeiteloos ingezet worden als vitale fokvoedster.  
 Bij zeldzame kleurslagen met een beperkt aanbod kan nu vaak makkelijker een buitenlands 

dier worden ingekruist.  

Kortom de marges worden ruimer maar u hoeft geen andere dieren te gaan fokken! De nadruk zal 
altijd blijven liggen op gewicht in de breedte in plaats van de lengte. Regelmatig komen we dieren 
van 1000 gram tegen die vrij lang zijn en dieren van 1200 gram die fraai geblokt zijn.  Gewicht en 
lengte gaan echt niet automatisch hand in hand. Het gaat om de verhoudingen en het profiel. Dit 
verdient voortdurend onze aandacht. Ook op de komende Keurmeesterdag zal dit zeker op de 
agenda staan. Als keurmeesters en fokkers zullen we samen er voor moeten zorgen dat de fraaiste 
geblokte dieren de komende jaren als onze raswinnaars naar voren komen! 

Jorn Westerlaken, namens de Rastechnische Commissie  

 



 

 

 


