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Laatste nieuws betreffende onze Hangoorfokkersdag,
ALV en Rammenkeuring/Technische dag. De voortgang.
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Ingekomen brieven en artikelen en agenda van de
clubshows voor het komende seizoen.
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Vraagprogramma en meer…

Nieuwtjes en een belangrijke vraag aan alle
“bontfokkers”.

DEZE EDITIE VAN “DE HANGOOR”
De meesten van ons hebben de “fokperiode” al
achter zich gelaten voor dit jaar. Hoewel er ook nog
collega-fokkers zullen zijn die nu nog nestjes hebben
of verwachten.
Wij hopen van harte dat we veel van dat moois
kunnen bekijken op de lang verwachte fokkersdag op
2 oktober a.s. We gaan er een mooie dag van maken
na alle oponthoud! We verwachten ook een flinke
deelname aan de districts’/clubshows die worden
georganiseerd (zie de agenda) en natuurlijk op de
Noordshow die eind januari 2022 plaats vindt in
Hardenberg.
Tot de ALV op 2 oktober en
BLIJF GEZOND !!!
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1.
HANGOORFOKKERSDAG EN ALV OP 2 OKTOBER
De geplande Fokkersdagen en ALV’s konden vanwege de bekende reden de afgelopen tijd niet doorgaan.
Evenals vele andere shows en keuringen. Dat is voor de organisatoren en deelnemers nogal teleurstellend.
Daarom heeft het bestuur van uw eigen Hangoorfokkersclub gemeend om de Hangoorfokkersdag op 2
oktober a.s. een extra feestelijk tintje te geven. Allereerst zal er een “koekje” bij de koffie zijn en na de, als
vanouds, voortreffelijke lunch zullen er tijdens de laatste keuringen en prijsuitreiking gratis drankjes en
hapjes worden geserveerd.

Agenda Algemene Leden Vergadering:

Algemene Ledenvergadering Hangoorfokkersclub 2 oktober 2021
Let op: Het toegangsbeleid voor het gebouw van T.K.V. vindt plaats conform de dan
geldende regels van RIVM en TKV. Denk (indien nodig) aan uw vaccinatie-bewijs/app of neg.
testbewijs!
Wanneer: zaterdag 2 oktober 2021
Aanvang: 8.30 uur
Locatie: Verenigingsgebouw TKV Bulkweg 1

4005 LB Tiel

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen algemene ledenvergadering 2019, in 2020 heeft geen ALV plaatsgevonden
Jaarverslag 2020 secretaris komt te vervallen i.v.m. corona geen activiteiten
Jaarverslag 2020 penningmeester
Verslag kascontrolecommissie Dhr. C. Bregman en Dhr. W. de Wilde
geen reserve i.v.m. afmelding van Dhr. J. Kooijman
7. Verkiezing kascontrolecommissie
Voor 2022 Dhr. W. de Wilde en een nieuwe kandidaat en een nieuwe kandidaat wegens
termijnverloop van Dhr. C. Bregman
8. Bestuursverkiezing:
2020: Hetty Borger is aftredend en herkiesbaar
2021: Arie Dekker en Gerrit Jan Beusekamp zijn aftredend en herkiesbaar
Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk kandidaat stellen bij een der bestuursleden
tot twee weken voor de ALV vergadering
9. Districtshows (info zie elders)
10. Keurmeesters Noordshow 2022, 2023 en 2024
11. Eren en waarderen
12. Europese standaard
13. Rondvraag
14. Sluiting

Hetty Borger
Secretaris
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2.
De districts- en clubshows
Hangoorfokkersdag/Algemene Leden Vergadering

2 oktober 2021 Tiel

Jeugdshow Laren (Gld)

18 september

Vechtdalshow Ommen

07 t/m 09 oktober

W.P.K.C. – Winschoten
19 t/m 20 november Deze show gaat helaas niet door vanwege
coronamaatregelen van de gebouw-eigenaar waaraan WPKC niet kan voldoen. 2022 op 18/19 nov. + 110
jarig jubileum!!
Sûdwest-Fryslan Show Sneek

25 t/m 27 november

Oneto Enschede

03 t/m 05 december

Maasdalshow Vlodrop

10 t/m 12 december

Hanzeshow Kampen

16 t/m 17 december

Gelderlandshow Nijkerk

16 t/m 18 december

Kleind. Liefh. Z-Holl. Hazerswoude-dorp

13 t/m 17 januari

Dierenparade Noordshow Hardenberg

20 t/m 22 januari

Zomerhitte
Maandagavond werd ik door een collega/vriend fokker gebeld: “Heb je het weerbericht gezien? In het
weekend wordt het weer zo heet. En zaterdag hebben we onze Jongdierendag (JDD) . Ik ben zo bezorgd dat
mijn dieren zullen lijden in de hitte. Je weet hoe onze Hangoren zijn ... Wat moet ik doen? Ga jij wel met je
dieren? "
Dat is een probleem van de zomertentoonstellingen die in Nederland steeds vaker worden gehouden als
onderdeel van landbouw- en traditionele tentoonstellingen en zogenaamde landelijke “fairs” of als
specifieke zomerkeuring, hoewel het eind augustus/begin september ook behoorlijk warm kan zijn. Ook hier
in Nederland vormen de (te) hoge temperaturen een risico voor elke tentoonstelling of keuring.
Planning is belangrijk.
Het zou wijs zijn om de zomerdata voor onze tentoonstellingen toe te wijzen aan clubs die voor permanente
gebouwen kunnen zorgen. Tentoonstellingen onder het zeil (ook in een goed geventileerde tent) kunnen
riskant zijn vanwege mogelijke onweersbuien of stortregens.
Inschrijvingen dienen normaal gesproken minimaal 10 dagen voor de keuring te worden ingediend. In de
zomer is het vooral belangrijk dat alleen 100% gezonde, fitte dieren worden ingezonden die redelijk bestand
zijn tegen hitte en tentoonstellingsstress.
De transportkisten dienen voorzien te zijn van een goede ventilatie van twee zijden en tijdens transport met
goede tussenruimtes te worden geladen. Daarnaast heb ik de vloer in de kistjes afgedekt met roosters
zodat ik geen strooisel nodig heb. Dit scheelt vuil in de auto (door de grote ventilatieroosters/gaten) en
houdt de dieren koeler.
Ik ventileer mijn auto voordat ik ga rijden. De dieren gaan pas op het laatste moment in hun transportkist en
daarna in de auto. Ze krijgen wat hooi en wat vers voer voor onderweg. De airco in de auto gaat op standje
“koel” en als u een auto hebt zonder airco dan raad ik u aan om ARKO toe te passen en minimaal één of
twee ramen open te zetten, zonder dat het echt gaat tochten.
Als ik op de keuring aankom, doe ik meteen de achterklep open en zet ik de kisten in de schaduw van de
auto. Daarna worden de dieren zo snel mogelijk in hun kooien geplaatst. Iedere fokker heeft zo zijn eigen
koelmiddelen: Minder strooisel, vers voer, dakpannen, ijsflessen, die in de kooi kunnen worden gelegd. Een
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bakje of flesje water mag natuurlijk niet ontbreken. Al deze maatregelen kunnen overigens ook worden
gebruikt voor de transportkisten. Een noodhulpmiddel ter plaatse is vers gras, de oren afkoelen met een
vochtige doek of zelfs de kooien op een koelere plaats zetten, als daarvoor een mogelijkheid is. Als het
evenement in een tent plaatsvindt zijn de zijkanten van de tenten vaak te openen of helemaal te
verwijderen dat komt de ventilatie ten goede.
Voor zover mogelijk parkeer ik de auto in de schaduw - niet in de schaduw aan het begin van de show, maar
waar het na de middag schaduw wordt. Voordat ik terugreis, laat ik de auto nog een keer grondig luchten en
afkoelen en rijd dan met gezwinde spoed huiswaarts.
En als het echt veel te warm is, zoals we tegenwoordig van die “hittegolfdagen” hebben, dan kun je beter
annuleren en het inschrijfgeld per post opsturen (wel betalen, er was op uw dieren gerekend). Wat heb je
aan een U97 of U98 als je je dier verliest?
Ik wens u en uw dieren een aangename zomer en najaar.
Frits de Fokker

3.
•
•
•

Er zijn momenteel geen berichten over tentoonstellingen, shows of keuringen.
Dus ook geen keurverslagen.
Mededelingen van het bestuur en/of ingekomen brieven.

Laatste nieuws.
Virusdreiging RHD : Recentelijk zijn er weer een aantal RHD uitbraken geweest in Zuid-Oost Nederland.
Een recent geval van een heftige uitbraak is gemeld door ons bestuurslid Ronnie Menkhorst met z’n
prachtige Franse Hangoren. Bij Ronnie zijn alle dieren ruim minder dan een jaar geleden geënt met Filovac
(tegen RHD 1+2) en toch zijn een aantal dieren besmet geraakt en dood gegaan, o.a. voedster met jongen
etc. Dus beste mensen houd uw dieren goed in de gaten en laat uw dieren tijdig vaccineren. Indien er leden
zijn met soortgelijke ervaringen dan horen wij het graag. Navraag bij kleindierverenigingen in mijn omgeving
(Flevoland/kop van Overijssel) en bij een dierenartsenpraktijk met ervaring op het gebied van bedrijfsmatige
konijnenfokkerijen, heeft (gelukkig) geen soortgelijke ervaringen opgeleverd.
En dan nog dit…..In de winter (zsm na de Noordshow in Hardenberg) willen we opnieuw ons clubblad De
Hangoor presenteren. Zoals inmiddels bekend, wordt De Hangoor via de mail verstuurd, degene die echt
geen mail heeft, krijgt het clubblad thuisgestuurd. Heeft u een leuke anekdote, een verhaal over uw
konijnen/ hangoren, over uw Tentoonstellingsresultaten of wat ook maar interessant kan zijn voor de leden
van de Hangoorfokkersclub: Laat het ons weten! Het hoeft echt geen grammaticaal volmaakt verhaal te zijn,
onze redactie maakt het wel passend voor ons clubblad.
Mail of stuur het naar ons toe per post, dan zullen wij het plaatsen in De Hangoor. Graag zien wij alle
bijdragen tegemoet voor 31 december 2021. secretariaathangoorfokkersclub@gmail.com Samen kunnen
wij een mooi clubblad De Hangoor maken!
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Uitgaanstip:
Bij onze Duitse collega-Hangoorfokkers wordt (onder voorbehoud van Covid maatregelen) weer de jaarlijkse
en 36ste Widderclubvergleichsschau gehouden. Hier kunt u alle hangoorrassen bewonderen. Deze vindt
plaats in:
Reithalle Ulmker
48485 Neuenkirchen (ca. 50 kilometer vanaf Enschede)
Datum: 30 en 31 oktober 2021
Hoe bont kunnen we het maken……
Zoals u ook al in een vorige Hangoor hebt kunnen lezen is er nog steeds geen definitief standpunt
betreffende de bonttekening bij onze Hangoren. Wel is er een voorstel gemaakt, maar hierover hebt u zich
nog niet echt kunnen uitspreken door het niet doorgaan van de ALV in 2020. Onderstaand treft u het
voorstel aan waarop wij graag reacties of aan/opmerkingen of eventueel gewenste aanvullingen van u
vernemen. Indien u voornemens bent om niet naar de ALV te komen dan verzoeken wij u vóór 1 oktober uw
reactie te mailen naar secretariaathangoorfokkersclub@gmail.com of naar frans@hangoorfokkersclub.nl. Uw
reactie is belangrijk omdat wij gezamenlijk met de NHDC hierover zouden willen communiceren richting
Standaard Commissie.
Gewenste Standaardvermelding van de bonttekening door de HangoorfokkersClub
Bonttekening Nederlandse/Europese Standaard.
De kop inclusief de kronen en het behang/oren, wordt overwegend bedekt door de kleur. In het midden van
het voorhoofd moet een witte voorhoofdvlek (kol) aanwezig zijn. Een iets bredere voorhoofdvlek, kleine
sporen op het voorhoofd en witte spatten in de directe omgeving van het voorhoofd zijn geoorloofd. De
kaakrand en de onderlip moeten wit zijn. Witte lopers in het gebied van de snuit zijn toegestaan.
De mantel is vrij van witte vlekken en de kleur bedekt gelijkmatig en ononderbroken de rug van de nek tot
de aanzet van de staart, de flanken van het dier en de bovenkant van de staart. Witte vlekken in de nek
(zogenaamde aanzetpunten) tot het einde van de schouderbladen zijn gewenst. Kleine witte vlekken en
strepen in het directe grensgebied van de staart tot aan de punt van de opgeslagen staart zijn toegestaan.
Witte lopers en vlekken op de flanken en schouders in het randgebied van de manteltekening zijn
toegestaan, tenzij ze te ver in de mantel uitsteken. De borst moet volledig wit zijn. Evenzo moeten de
voorbenen bij voorkeur in vooraanzicht wit zijn, de achterbenen en de onderkant van de staart moeten wit
zijn. De nagels zijn kleurloos; de buik moet overwegend wit zijn; enkele kleurvlekken op de buik zijn
toegestaan. De onderkleur is bij bonte dieren alleen nodig in het mantelgebied en op het dek.
Lichte fouten: met betrekking tot kleur zijn alle kleurdefecten van de niet-bonte (eenkleurige) rassen van
toepassing en voor de wildkleurige kleurslagen zijn de algemene voorschriften doorslaggevend. Voor de
bonte Franse-, Meissner-, Engelse-, Duitse Hangoren zijn voorts de volgende beoordelingscriteria van
toepassing:
Witte vlekjes in de ooraanzet. Zeer ongelijke manteltekening. Enkele kleine kleurvlekken op de borst. Iets
verder in de mantel inlopende kleuren en vlekken op de flanken in het randgebied van de manteltekening
(de beoordeling is afhankelijk van het diagram op de volgende pagina. Beenvlek die in het vooraanzicht
zichtbaar is. Eén enkele gekleurde nagel op de achterbenen. Veel witte haren in de kleur. Zwakke, onzuivere
of te lichte grondkleur in het gebied van de mantel.
Zware fouten: Wat betreft de kleur zijn de kleurdefinities van de oorspronkelijke rassen van toepassing; voor
de wildkleurige kleurslagen zijn de algemene voorschriften doorslaggevend. Voor de bonte Franse-,
Meissner-, Engelse-, Duitse Hangoren zijn voorts de volgende beoordelingscriteria van toepassing:
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Geheel eenkleurig hoofd. Ontbrekende voorhoofdvlek(kol). Sterk overheersen van wit op het hoofd. Geheel
gekleurde onderlip. Witte vlekken op de oren, behalve in het gebied van de kroon. Geheel witte snuit. Zeer
eenzijdige of onvolledige, onsamenhangende manteltekening. Witte vlekken in het gesloten mantelpatroon
en sterk in de mantel doorlopende uitlopers van de kleur (de beoordeling is gebaseerd op het volgende
diagram). Overwegend bedekt met kleurvlekken op de borst. Grotendeels witte bovenzijde staart of
grotendeels gekleurde onderkant staart. Grotendeels gekleurde voor en / of achterbenen. De buik
grotendeels bedekt met kleur of grotendeels blauwe onderkleur in de hele buikstreek bij de
konijngrijs/bonte, blauwgrijs/bonte kleurslagen en in chinchilla/bont. Sterke vermenging van de kleur met
wit haar. Eén of meer gekleurde nagels op voorbenen.

Enkele voorbeelden van correcte bonttekeningen.
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Nieuws van het prijzenfront: Het prijzenschema van onze Hangoorfokkersclub is enigszins gewijzigd, hierbij
het volledige schema en overige informatie:

(103) Hangoorfokkersclub
Secretaris: Hetty Borger, Grensweg 6, 7778HB Loozen. Tel. 06-53925038. e-mail:
secretariaathangoorfokkersclub@gmail.com, www.hangoorfokkersclub.nl.
Contributie: € 16.00 jeugdleden € 11,50 Combinaties € 21,00.
IBAN: NL59 RABO 0147 2456 72.
Clubrassen: Franse-, Engelse-, Meissner-, Duitse-, en Kunder Hangoor
Prijzenschema voor alle tentoonstellingen waar minimaal 500 dieren zijn ingeschreven
1150.
1151.
1152.
1153.
1154.
1155.
1156.
1157.
1158.
1159.
1160.
1161.
1162.
1163.
1164.
1165.
1166.
1167.
1168.
1169.
1170.
1171.
1172.
1173.
1174.
1175.
1176.
1177.
1178.
1179.
1180.
1181.
1182.
1183.
1184.
1185.
1186.
1187.
1188.
1189.

Bij minimaal 10 dieren per ras: (Engelse, Meissner en Kunder min. 5 dieren)
€ 2,50 wordt €3.00 voor het fraaiste dier van ieder ras
Bij minimaal 20 dieren per ras: (Engelse, Meissner en Kunder min. 10 dieren)
€ 4,50 wordt € 5.00 voor het fraaiste dier van ieder ras
€ 2,50 wordt € 3.00 voor het fraaiste dier van ieder ras op 1 na
Bij minimaal 30 dieren per ras: (Engelse, Meissner en Kunder min. 20 dieren)
€ 5,50 wordt € 6.00 voor het fraaiste dier van ieder ras
€ 4,50 wordt € 5.00 voor het fraaiste dier van ieder ras op 1 na
€ 3,50 wordt € 4.00 voor het fraaiste dier van ieder ras op 2 na
Bij minimaal 50 dieren per ras:
€ 6,00 wordt € 6.50 voor de fraaiste ram van ieder ras
€ 3,50 wordt € 4.00 voor de fraaiste ram van ieder ras op 1 na
€ 6,00 wordt € 6.50 voor de fraaiste voedster van ieder ras
€ 3,50 wordt € 4.00 voor de fraaiste voedster van ieder ras op 1 na
Bij minimaal 75 dieren per ras
€ 7,00 wordt € 7.50 voor de fraaiste ram van ieder ras
€ 5,00 wordt € 5.50 voor de fraaiste ram van ieder ras op 1 na
€ 3,00 wordt € 3.50 voor de fraaiste ram van ieder ras op 2 na
€ 7,00 wordt € 7.50 voor de fraaiste voedster van ieder ras
€ 5,00 wordt € 5.50 voor de fraaiste voedster van ieder ras op 1 na
€ 3,00 wordt € 3.50 voor de fraaiste voedster van ieder ras op 2 na
Bij minimaal 100 dieren per ras:
€ 8,00 wordt € 8.50 voor de fraaiste ram van ieder ras
€ 7,00 wordt € 7.50 voor de fraaiste ram van ieder ras op 1 na
€ 4,50 wordt € 5.00 voor de fraaiste ram van ieder ras op 2 na
€ 4,50 wordt € 5.00 voor de fraaiste ram van ieder ras op 3 na
€ 4,50 wordt € 5.00 voor de fraaiste ram van ieder ras op 4 na
€ 8,00 wordt € 8.50 voor de fraaiste voedster van ieder ras
€ 7,00 wordt € 7.50 voor de fraaiste voedster van ieder ras op 1 na
€ 4,50 wordt € 5.00 voor de fraaiste voedster van ieder ras op 2 na
€ 4,50 wordt € 5.00 voor de fraaiste voedster van ieder ras op 3 na
€ 4,50 wordt € 5.00 voor de fraaiste voedster van ieder ras op 4 na
Extra prijzen Clubshow bij de Noordshow
L. Smits plaquette voor het fraaiste dier van de clubrassen
Beker voor de fraaiste Franse Hangoor
Beker voor de fraaiste Franse Hangoor op 1 na
Beker voor de fraaiste Engelse Hangoor
Beker voor de fraaiste Engelse Hangoor op 1 na (min. 15 dieren)
Beker voor de fraaiste Meissner Hangoor
Beker voor de fraaiste Meissner Hangoor op 1 na (min. 15 dieren)
Beker voor de fraaiste Duitse Hangoor
Beker voor de fraaiste Duitse Hangoor op 1 na
Beker voor de fraaiste Kunder Hangoor
Beker voor de fraaiste Kunder Hangoor op 1 na (min. 15 dieren)
Beker voor het fraaiste dier van een jeugdlid
Beker voor het fraaiste dier van een jeugdlid op 1 na (In concurrentie)
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Prijzenschema Landelijke Jeugdshow te Laren
1190. Beker fraaiste dier van de clubrassen (ook niet leden)
Extra prijzen districtshows bij Gelderlandshow, Maasdalshow, Vechtdalshow, Oneto, Hanzeshow, KL
Zuid Holland, WPKC Winschoten en Súdwest-Fryslânshow
Bij minimaal 15 dieren per ras: (Engelse, Meissner en Kunder min. 5 dieren)
1191. €.7,50 wordt € 8.00 voor het fraaiste dier van ieder ras, der clubrassen.
Hiermee bent u geheel op de hoogte en rest u natuurlijk niets anders dan vooral op de districtsshows zoveel
mogelijk dieren in te zenden en zo, samen met het prijzengeld van de organiserende vereniging, (een deel
van) uw inschrijfgeld terug te “verdienen”.
En dan nog een belangrijk hoofdstuk vóór 2 oktober en opgave inzenden vóór 19 september:
Vraagprogramma Fokkersdag 2021 te Tiel
Welke zal worden gehouden op: zaterdag 2 oktober 2021
Locatie: Verenigingsgebouw TKV Bulkweg 1 4005 LB Tiel
Voor de fokkersdag kunnen dieren, behorende tot de clubrassen worden ingeschreven, de dieren moeten
zijn getatoeëerd op het jaar 2021 en ouder zijn dan 12 weken op de dag van de keuring.
De dieren moeten eigendom zijn van de inzender.
Het inzenden van een ander dier in een klasse dan waarvoor men heeft ingeschreven, kan niet worden
toegestaan.
Ook mogen er in alle clubrassen, niet erkende kleuren worden ingezonden,
De zogenaamde AOC klasse, of nieuwe Hangoorrassen de zogenaamde vrije klasse, voor het fraaiste dier
van de AOC klasse/vrije klasse, is er de
Jo van Hommerig bokaal.
Het inschrijfformulier is bij het clubblad bijgevoegd, de inschrijfformulieren moeten worden gezonden naar:
Mevr. Hetty Borger, Grensweg 6, 7778 HB Loozen
E:mail: secretariaathangoorfokkersclub@gmail.com
Telefoon: 06-53925038
Inkooien:
De kooinummers worden bij aankomst op de fokkersdag uitgereikt, waarna u zelf voor het inkooien moet
zorgen, voor de oudere onder u is er een helpende hand als men daar om vraagt.
Inschrijfgeld:
Bedraagt €.2,00 per dier.
Het inschrijfgeld moet gelijktijdig met de inschrijving worden overgemaakt naar Rabobank Reknr: NL59
RABO 0147 2456 72
t.n.v. Hangoorfokkersclub onder vermelding van inschrijving fokkersdag
Aandragers en schrijvers!!!!!!!!!!!
Wanneer u wilt helpen als aandrager of schrijver dit graag kenbaar maken op het inschrijfformulier.Is het
aantal vrijwilligers die zich hebben aangemeld te weinig dan zijn wij genoodzaakt om vrijwilligers aan te
wijzen tijdens de fokkersdag,er vanuit gaande dat u dan helpt.
Bij voorbaat dank
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Dagindeling Fokkersdag:
08.00 - 08.30 uur Inkooien
08.30 - 10.00 uur Algemene Ledenvergadering
10.00 - 12.30 uur Keuring
12.30 - 13.15 uur Koffietafel
13.15 - 14.00 uur Keuring en de Eindkeuring
14.00 - 15.00 uur Gezellig uurtje met een hapje en een drankje
15.00 -

Prijsuitreiking van de Ereprijzen Noordshow en de
Fokkersdag en aansluitend de afsluiting

Wij hopen op een spontane medewerking tijdens het opruimen!!!!!
Ereprijs:
Wisselbeker: Mooiste dier van de fokkersdag 2021.
Jo van Hommerig herinnering bokaal voor mooiste dier niet erkende kleur.
Beker voor het mooiste type dier 2021, beschikbaar gesteld door Joop Nijrolder. Het beste type dier is een
Hangoor die qua type het beste, het gaat niet om de fraaiste Hangoor. Hier zit duidelijk verschil in.
Koffietafel:
Inzenders en niet inzenders, die gebruik willen maken van de koffietafel, moeten het bedrag €10,00
overmaken voor de sluitingsdatum verstreken is.
Wij wijzen u erop dat tijdens de fokkersdag, men zich niet meer kan opgeven voor de koffietafel, enige
uitzondering hier op zijn oud bestuursleden en ereleden van de Hangoorfokkersclub.
Sluitingsdatum:
De sluitingsdatum is op zondag 19 september 2021, dan moeten de formulieren bij de administratie binnen
zijn, op 26 september moet het inschrijfgeld voor zowel de dieren als de koffietafel binnen zijn.
Let op: de sluitings datum zal streng worden gehandhaafd, inschrijvingen die na 20 september binnen
komen, kunnen niet meer worden opgenomen in de catalogus, of op de keurmeesterslijst.
Namens het bestuur tot ziens op de fokkersdag!
Het inschrijfformulier treft u als apart blad aan bij deze Hangoor, maar is ook digitaal beschikbaar en
invulbaar op onze Website.

De volgende Hangoor dreigt te

verschijnen medio februari 2022
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