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DEZE 

EDITIE 
  1. ALV en Rammenkeuring 

 

  2. Showagenda en lezersbijdrage 

   

  3. Laatste Nieuws en mededelingen 

 

 

                 

Van de Voorzitter: U heeft nu de februari uitgave van 

ons clubblad “de Hangoor” in handen of zo u wilt- op 

uw beeldscherm. Ook al is het echt buiten vertoeven 

nog wat ver weg, ook binnenshuis en bij onze dieren 

is het knus en goed toeven. Binnenkort hopen we 

weer op een enigszins normale manier een Algemene 

Leden Vergadering te houden met aansluitend een 

Rammenkeuring. Dankzij de inzet van vrijwilligers 

voor het bestuur en inzet van onze leden zal het weer 

een mooie dag worden. Zonder vrijwilligers voor het 

bestuur kan een vereniging als de onze niet 

functioneren. Als we om ons heen kijken zien we op 

alle fronten in de samenleving vrijwilligers aan het 

werk, zonder hen functioneert de samenleving niet en 

ook onze Hangoorfokkersclub niet. Maar ook aan 

vrijwilligerswerk komt, soms noodgedwongen of om 

allerlei andere redenen een einde. Zo heb ik als 

voorzitter besloten om op 75-jarige leeftijd en helaas 

af en toe kampend met wat gezondheidsproblemen 

mij niet herkiesbaar te stellen voor een volgende 

periode. Ik hoop de voorzittershamer op korte termijn 

over te kunnen dragen aan een nieuwe energieke 

voorzitter. Uiteraard zal ik (Duitse) Hangoren blijven 

fokken en actief lid blijven van onze club. 
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  1. 

Op 12 maart 2022 hopen wij onze Algemene Ledenvergadering en aansluitend een Rammenkeuring te 

houden. Als alles doorgaat zoals gepland dan zitten we daarmee weer op het datum en tijdschema zoals 

afgesproken. 

Algemene Leden Vergadering 12 maart 2022 
 

Agenda: 

 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

3. Notulen algemene ledenvergadering 2021 

4. Jaarverslag 2021 secretaris  

5. Jaarverslag 2021 penningmeester 

6. Verslag kascontrolecommissie Dhr. W. de Wilde en Dhr. H.J. Ekkelboom 

reserve is Dhr. J. Borger 

7. Verkiezing kascontrolecommissie 

    Voor 2023 Dhr. H.J. Ekkelboom en Dhr. J.Borger en een nieuwe kandidaat wegens  

    termijnverloop van Dhr. W. de Wilde 

8. Bestuursverkiezing:  

• Ronnie Menkhorst is aftredend en herkiesbaar 

• Frans Pongers is aftredend en niet herkiesbaar.  

De voorzitter wordt door de vergadering in functie gekozen. 

                 Kandidaten kunnen zich schriftelijk (of e-mail) kandidaat stellen bij de secretaris tot uiterlijk  

                 twee weken voor de ALV vergadering. Eventuele informatie kunt u inwinnen bij de bestuursleden. 

9. Districtshows 

10. Eren en waarderen 

11. Europese Standaard  

12. Rondvraag 

13. Sluiting 

 

Hetty Borger 

Secretaris 

NB De notulen van de ALV 2021 vindt u verderop in de Hangoor 

Rammenkeuring en Technische dag Hangoorfokkersclub 12 maart 

2022 

Op zaterdag 12 maart 2022 houdt de Hangoorfokkersclub haar Algemene Ledenvergadering, aangevuld 

met een Rammenkeuring voor de Hangoorrassen van onze club en de Technische dag. 

Gevraagd worden dieren van het mannelijke geslacht, zowel oud als jong, ook is er een AOC klasse.  

U kunt deelnemen aan de lunch, kosten hiervan bedragen € 12.00 en moet worden aangegeven op het 

inschrijfformulier.  

Bij voldoende deelname van keurmeesters zullen de dieren dubbel worden gekeurd.   

Het inschrijfgeld per dier is vastgesteld op € 4,00. 

De dieren dienen te worden ingekooid tussen 8.00 en 8.30 uur. 
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Op deze dag is ieder lid welkom, of men nu dieren instuurt of niet. Deelname aan de lunch is op vrijwillige 

basis.  

Dus met of zonder dieren: komt allen! Uw stem kan ook niet gemist worden op de ALV! 

De prijsuitreiking zal plaatsvinden na de presentaties, waarna de dieren kunnen worden uitgekooid. 

Voor de goede orde wijzen wij u er op dat er vóór de prijsuitreiking geen dieren mogen worden uitgekooid. 

Indeling zaterdag 12 maart: 

08.00 tot 08.30 uur Inkooien 

08.30 tot 10.30 uur Algemene Ledenvergadering 

10.30 tot 12.30 uur Keuring 

12.30 tot 13.00 uur Lunch 

13.00 tot 14.00 uur Keuring 

14.00 tot 15.00 uur Technisch gedeelte         

15.00 uur Prijsuitreiking  

Kooinummers. De kooinummers worden bij aankomst op de fokkersdag uitgereikt, waarna u zelf voor het 

inkooien moet zorgen. Voor de oudere onder u is er natuurlijk een helpende hand als u daar om vraagt. 

Aandragers en schrijvers   

Wanneer u wilt helpen als aandrager of schrijver dit graag kenbaar maken op het inschrijfformulier. 

Elk jaar komen we weer aandragers en schrijvers te kort, geef u een keer op zodat het niet altijd op dezelfde 

mensen neerkomt. Bij voorbaat dank. 

Sluitingsdatum 

De sluitingsdatum is op vrijdag  4 maart 2022, dan moeten de formulieren bij de administratie binnen zijn, 

op dinsdag 8 maart 2022, moet het inschrijfgeld voor zowel de dieren als de koffietafel binnen zijn. 

Let op de sluitingsdatum zal streng worden gehandhaafd, dieren die na 4 maart worden aangemeld, zullen 

niet meer worden opgenomen in de catalogus, of keurmeesterlijst. 

Ereprijzen, Predikaat minimaal ZG  

Algemeen kampioen van de rammenkeuring  Plaquette 

Fraaiste Franse Hangoor    Beker 

Fraaiste Franse Hangoor op 1 na   Standaard 

Fraaiste Engelse Hangoor    Beker 

Fraaiste Meissner Hangoor                Beker 

Fraaiste Duitse Hangoor    Beker 

Fraaiste Duitse Hangoor op 1 na   Standaard 

Fraaiste Kunder Hangoor    Beker 

Fraaiste dier  van een jeugdlid   Standaard 

Fraaiste dier AOC klasse    Standaard 
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Het inschrijfformulier dient u te mailen of verzenden naar: 

Hetty Borger 

Grensweg 6 

7778 HB Loozen 

Email: secretariaathangoorfokkersclub@gmail.com 

Tevens het verschuldigde bedrag overmaken op IBAN.NL59 RABO 0147 2456 72 t.n.v. Hangoorclub, 

Kanaalstraat 4, 8181 HW Heerde onder vermelding van Rammenshow. 

Het niet inzenden van de opgegeven dieren, geeft geen recht op restitutie van het inschrijfgeld. Met 

uitzondering als de rammenkeuring geen doorgang zal vinden in verband met opgelegde sancties van 

overheidswege.  

Wij hopen u te mogen begroeten op onze Algemene Ledenvergadering, Rammenkeuring en Technische dag. 

Denkt u aan het opruimen, ook de vereniging van TKV zal daar blij mee zijn. 

Locatie Rammenkeuring en technische dag: 

Verenigingsgebouw TKV 

Bulkweg 1 

4005 LB Tiel 

 

 

  2.   

De districts- en clubshows 

Hangoorfokkersdag                            1 oktober 2021  Tiel 

Jeugdshow Laren (Gld)     september 

Vechtdalshow Hardenberg    6 t/m 8 oktober 

W.P.K.C. – Winschoten   18 t/m 19 november met 110-jarig jubileum!!!  

Sûdwest-Fryslan Show Sneek   november 

Oneto Enschede      december 

Maasdalshow Vlodrop    december 

Gelderlandshow Nijkerk     december 

Kleind. Liefh. Z-Holl. Hazerswoude-dorp   januari 2023 

Dierenparade Noordshow Hardenberg   januari 2023 

De exacte data volgen zodra deze officieel bekend zijn. 
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Over Punten…… 

Als het Puntje bij het paaltje komt, dan heb je een Puntje. Er zijn verschillende Punten. Wat is nou een half 

puntje meer of minder op de beoordelingskaart van je konijn 

die je toch zelf wel een F-95 punten of meer toebedacht had 

en geen ZG 94 1/2 een halve punt minder. Als je konijn een 

Fraai gescoord heeft, dan heeft de keurmeester in jouw ogen 

er verstand van, maar als het lager in predicaat is heb je al gauw zo je twijfels over 

de beste man of vrouw. Maar een Zeer Goed is toch ook een heel mooi predicaat, 

dan heb je toch een zeer goed konijn, maar als je dan weer het verschil neemt van een half puntje minder 

dan ZG 92 punten heb je maar een G-91 1/2 punt, is toch ook een goed konijn op de beoordeling op dat 

moment van de keurmeester. Het lijkt wel of we met minder dan een G -predicaat niet meer tevreden zijn. 

Het moet minimaal een F 95 zijn of meer, maar we moeten niet alleen naar de eindscore kijken, maar meer 

hoe komt zo' n eindbeoordeling tot stand. Velen onder ons staren zich blind op de beoordeling en de mening 

van een keurmeester, zeker als een konijn een ZG of een F op de eindbeoordeling heeft staan. 

Maar ja, de keurmeesters hebben altijd gelijk, als ze namelijk volgens de geldende regels van de standaard 

keuren en geen rekening houden met van wie het konijn kan zijn. De fokkers moeten niet altijd commentaar 

hebben op de KM! Dat klinkt misschien wel eigenwijs? Maar het is wel een punt. Nog een punt is namelijk, 

dat het wel moeilijk voor een keurmeester is om in een kort tijdbestek een 

totaal beeld te krijgen en iedereen tevreden te stellen. Bijna niemand van ons 

is tevreden met  een lage beoordeling of een uitsluitingsfout die tijdens de 

keuring aan het licht komt, want dan heb je een konijn opgefokt dat in de 

ogen van anderen niet geschikt zou zijn om mee door te fokken als je alleen 

maar naar het eindresultaat kijkt. Het liefst fokken we alleen maar met  fraaie 

rammen voedsters of 

kampioenen die verhoogt zijn 

naar een U. In het begin van 

dit verhaal had ik over het 

verschil in punten, half puntje meer of minder? 96 of 96 ½? 

kan na de eindbeoordeling zomaar oplopen naar 2- punten 

verschil U- 98 of U-98 1/2, maar op de beoordelingskaart is 

dat niet te zien. Is het konijn op de eindbeoordelingstafel in 1 

x keer zoveel beter geworden dan het konijn dat de op-een-na 

mooiste was tijdens de keuring? Volgens de standaard moet 

een konijn foutloos zijn om in aanmerking te komen voor het predicaat U. Het lijkt wel een mode verschijnsel 

van de laatste jaren dat de kampioenen verhoogt moeten worden naar een U, anders telt het toch niet meer 

mee! Met dit verhaal heb ik misschien wel één heikel  punt aangesneden! Maar het punt is wel: alleen de 

hele mooie en beste konijnen komen in aanmerking voor een mooi predicaat, wat een hele prestatie is. Zo 

heb je ook agenda-Punten op de jaarvergadering, bijvoorbeeld de rondvraag waar we alles kunnen vragen 

over het reilen -en zeilen wat te maken heeft met zaken betreffende onze mooie club en konijnen , waar 

maar door enkelen gebruik van wordt gemaakt. Wat ook een gezegde of een Punt is, is dat hoge bomen de 

meeste negatieve en gelukkig ook wel positieve wind vangen, ofwel een voorzitter en secretaris / 

bestuursleden, die daar heel veel voor doen, daar valt  altijd wel wat van en over te zeggen ( die doen 

teminste wat ), maar doe het dan in de rondvraag en niet tegen anderen tussen de kooien of ergens anders 

en vertel geen dingen waarover je de klok hebt horen luiden of van horen zeggen!  Zodat er geen 

onwaarheden ontstaan en verteld worden in de konijnenwereld en onderneem geen opruiende activiteiten 

zoals extreme hoge geldprijzen beschikbaar stellen, zogenaamd om meer konijnenfokkers te lokken naar de 

Championshow. Het Punt is, als je zoiets wil doen, doe dat dan in overleg met het bestuur van de 
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desbetreffende vereniging en verdeel dan prijzen over alle kleuren binnen die vereniging, anders zie ik het 

als stoken in een goed huwelijk ofwel onrust zaaien binnen een vereniging. Nog een Punt is, dat we zonder 

inzenders en zonder keurmeesters  geen keuringen hebben  en dus geen gezellige tentoonstellingen waar 

we elkaar ontmoeten om van gedachten te wisselen en onze mooie konijnen aan elkaar te tonen. Beseffen 

wij wel wat een keurmeester er voor moet doen om onze konijnen te mogen keuren? Zoveel rassen en 

zoveel kleuren, vrije tijd, studiegelden en rijtijden, en brandstof en kilometers allemaal voor ons plezier en 

ook voor zichzelf hoop ik. Al met al, we kunnen overal wel een Punt van maken, het belangrijkste Punt is: 

Tevreden zijn met wat we hebben, gezondheid, verdraagzaamheid van en met elkaar en de liefde voor onze 

dieren en hobby. Het laatste Punt is, misschien denken jullie: alweer een verhaal van Kees van den Berg, 

maar klim dan zelf eens in de pen en schrijf ook jullie bevindingen op over hoe jullie onze mooie hobby 

beleven. 

Fokkersgroet van Kees. 

 

  3. 

• Er zijn momenteel geen berichten over tentoonstellingen, shows of keuringen. 

• Dus ook geen keurverslagen. 

• Mededelingen van het bestuur en/of ingekomen brieven. 

 

 

Advertentierubriek 

Voor deze editie nog geen advertenties binnen. 

Advertenties 

Te koop: Prachtig 3-voudig hok Prijs n.o.t.k. Afhalen in Heerde. 

(bij het ter perse gaan van deze “Hangoor” bleek het hok Verkocht te zijn, dus helaas, u 

bent te laat) 

 

VERKOCHT!!!!!!!! 

 

 

 

Te koop: Mooie Wyandotte krielkippen 3 hennen 1 haan. (Mag ook zonder 

haan) Prijs € 35,- of doe een goed bod. De opbrengst is bestemd voor de 

instandhouding van de dierenweide van een verzorgingshuis in Dronten. 

Tel. 0615336744. 

                   

 VERKOCHT!!!!! 

 

 

 
                          Hier kan Uw advertentie staan!! 
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Notulen Algemene Ledenvergadering Hangoorfokkersclub 2 oktober 

2021 

1. Opening: 

Welkom. Speciaal welkom voor de ereleden, leden van verdiensten, erevoorzitter voor zover aanwezig. 

Eindelijk kunnen we elkaar weer ontmoeten ondanks enkele beperkingen.  

In de tijd dat we “stil lagen” is er uiteraard binnen onze club wel het een en ander gebeurt.  

Wij hebben 3 nieuwe leden mogen verwelkomen, 9 leden hebben het lidmaatschap opgezegd en 3 leden 

zijn overleden, dhr. Jong, dhr. Poortinga en dhr. Bruggeman, Voorzitter vraagt een ogenblik stilte voor deze 

leden. 

 

Afgemeld: Fons Verrijdt, Jan Bazen, Wilfried Span, Nico Kouwen, Geert Aerts, Cor Bregman en Andre Vinkers. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen: 

    * 23 oktober ALV van de KLN 

    * Verdere ingekomen stukken is voor nu achterhaald 

 

3. Notulen algemene ledenvergadering 2019, in 2020 heeft er geen ALV mogen plaatsvinden: 

Geen op of aanmerkingen 

 

4. Jaarverslag 2020 secretaris komt te vervallen i.v.m.  corona geen activiteiten: 

 

5. Jaarverslag 2020 penningmeester: 

Het verslag van de penningmeester wordt goedgekeurd. Bart Vrolijks vindt de uitgaven hoog omdat het een 

coronajaar was. Arie heeft uitleg gegeven dat er bekers en prijzen zijn gekocht voor de Rammenshow en de 

Fokkersdag.  

Deze bekers worden nu gebruikt voor o.a de Fokkersdag 2021. 

 

6. Verslag kascontrolecommissie Dhr. C. Bregman en Dhr. W. de Wilde (geen reserve i.v.m. afmelding van  

Dhr. J. Kooijman): Dhr. C. Bregman had zich afgemeld i.v.m. verplichting werk, dhr. W.  De Wilde had de 

ochtend onverwacht andere verplichtingen. Hierdoor zijn op de fokkersdag Dhr. H.J. Ekkelboom en dhr. J. 

Borger benaderd. 

Er zijn geen op/aanmerkingen met complimenten voor de penningmeester. 

 

7. Verkiezing kascontrolecommissie: Dhr. C. Bregman treedt af, de nieuwe kascontrole bestaat nu uit dhr. W. 

de Wilde en dhr. H.J. Ekkelboom en als reserve dhr. J. Borger 

 

8. Bestuursverkiezing:  

Hetty Borger is aftredend en herkiesbaar, er hebben zich geen tegen kandidaten aangemeld, Hetty blijft in 

het bestuur, met als functie secretaris. Waarvoor applaus! 

 

9. Districtshows  

WPKC: We hebben het besluit moeten nemen omdat het voor de WPKC organisatorisch ondoenlijk is te 

voldoen aan de corona voorwaarden die het concern van onze locatie hanteert. Deze hebben hun eigen 

corona protocol en kunnen/willen daar niet van afwijken.       

10.   Keurmeesters Noordshow  2022, 2023, 2024 en 2025 

2022 Henk de Klein, Johan de Zeeuw en Tom van 

Leeuwen 

2023 Geert Meijer, Jenne Meijer en Tom van 

Leeuwen 

2024 Robert Meijer en Fons Verrijdt 

2025 Henk de Klein en Johan de Zeeuw 
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11. Eren en waarderen: 

Combinatie Tijman, Theo Tijman mocht een speldje en oorkonde ontvangen voor 50 jaar lidmaatschap van 

de Hangoorfokkersclub. Dhr. Koster was helaas niet aanwezig, zijn speldje en oorkonde voor  60 jaar lid van 

de Hangoorfokkersclub wordt  bij dhr. Koster thuis bezorgd. 

        

12. Europese standaard/bonttekening 

Het bestuur heeft opmerkingen/aanvullingen ontvangen, deze worden verwerkt in het  

voorstel, zodat deze nadien kan worden behandeld met de NHDC. 

 

13. Rondvraag: 

Frans Vermonden: Na 20 oktober mogen dan de konijnen zonder bewijs de grens over?  

Reactie van Bart Vrolijks: Voor nu nog geen probleem, omdat de aangepaste normen nog niet zijn 

goedgekeurd. 

 

14. Sluiting: 

Bedankt voor jullie aandacht en ingebrachte informatie, hierbij sluiten wij de vergadering en aanvang van de 

keuring. 

 

 

Jaarverslag Hangoorfokkersclub 2021 

Noordshow 

Heeft helaas niet plaatsgevonden. 

 

Rammenshow: 

 

Heeft helaas niet plaatsgevonden. 

 

Fokkersdag 2021 

 

 2019 2021 

Franse Hangoor 116 98 

Engelse Hangoor 22 12 

Meissner Hangoor 12 6 

Duitse Hangoor 99 120 

Kunder Hangoor 0 8 

De fokkersdag is op de 1e zaterdag van oktober. 

Het aantal ingezonden dieren was in 2018: 275 hangoren en in 2019: 249 hangoren, in 2020 was er geen 

fokkersdag, in 2021: 244 hangoren. 

Hieruit kunt u opmaken dat het aantal ingezonden hangoren in de afgelopen twee jaar nauwelijks afwijkt,  er 

zit wel  wat schommeling per ras maar als Speciaalclub kunnen wij zeer tevreden zijn. 

 

Fraaiste Hangoor van onze clubrassen: 

Fraaiste Hangoor: Duitse Hangoor voedster jong ijzergrauw van Gerrit Jan Beusekamp 

Fraaiste Hangoor op 1 na: Engelse Hangoor voedster jong konijngrijs-bont van Hans van Liempt 

Fraaiste Hangoor op 2 na: Franse Hangoor voedster jong madagascar-bont van Betsie Put 

Fraaiste Hangoor op 3 na: Meissner Hangoor ram jong blauw-bont van comb. De Bennehoef 

Fraaiste Hangoor op 4 na: Kunder Hangoor ram jong zwart van Ton Storcken 

 

 

De Jo van Hommerig Bokaal werd gewonnen door Bart Vrolijks met een Engelse Hangoor in de kleur blauw. 

Fraaiste type dier was een Franse Hangoor blauwgrijs van Wim de Wilde 
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Districtshows: 

 

Extra prijzen districtshow welke ondergebracht waren dit seizoen: 

* Jeugdshow Laren 

* Gelderlandshow 

* Hanzeshow 

* Vechtdalshow 

* Oneto 

* Maasdalshow 

* WPKC Winschoten 

* Súdwest-Fryslânshow 

* KL Zuid Holland 

 

Clubkeurmeesters: 

 

A-keurmeesters:  

* Geert Meijer 

* Henk de Klein 

* Robert Meijer 

* Fons  Verrijdt 

* Bart van de Vlis 

 

B-keurmeesters: 

* Jenne Meijer 

* Johan de Zeeuw 

 

C-keurmeesters: 

* Cor Bregman 

* Henk-Jan Ekkelboom 

* Tom van Leeuwen 

 

Jaarverslag 2021 penningmeester. Zal ter vergadering worden uitgereikt en toegelicht. 

 

 

De volgende Hangoor dreigt te verschijnen medio zomer 2022 
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               Hangoorfokkersclub Inschrijfformulier Rammenkeuring 

zaterdag 12 maart in Tiel. 
Verschuldigd bedrag overmaken: 
Rabobank rekeningnr. NL59 RABO 0147 2456 72    
t.n.v. Hangoorclub Kanaalstraat 4, 8181 HW Heerde 
 

     Konijnen € 4,00 
 

€   Naam  

 Lunch € 12,00 
 

€  Adres  

 Eventuele ereprijs 
 

€  Postcode  

 Totaal bedrag 
 

€  Woonplaats  

 Bedrag 
verzonden per: 

  Emailadres  

 
 

1 Ras. Kleur. Oornummer. O/J 

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10      

11     

12     

13     

14     

 
Wilt u schrijven of aandragen, graag aangeven op het 
inschrijfformulier.________________________________ 
Ik zou graag willen. Aandragen / Schrijven  (Doorhalen wat niet van toepassing is.) 
    
Formulieren verzenden naar: 
Hetty Borger 
Grensweg 6 
7778 HB Loozen 
Email: secretariaathangoorfokkersclub@gmail.com 
 
Bij alleen deelname van de lunch, ook opgave a.u.b. 
Vraag om een leesbevestiging, zodat u weet of het formulier ontvangen is. 
Locatie:  
Verenigingsgebouw TKV 
Bulkweg 1 
4005 LB Tiel 
 
Denkt u aan het entbewijs !! 

 


