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komende seizoen en aanpassing van het prijzenschema

3.
Clubblad De Hangoor

4.
Uitgaanstip en ingezonden verhalen

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 fokkersdag op 1 oktober a.s.
We verwachten ook een flinke deelname aan de
district - clubshows die worden georganiseerd en
natuurlijk op de Noordshow in Hardenberg.
Tot de HangoorFokkersDag op 1 oktober en
Geniet van de zomer !!!

1

1.
NIEUWS EN HANGOORFOKKERSDAG
Het definitieve voorstel bont dat in samenspraak is met NHDC en de Hangoorfokkersclub is gemaakt is nog
niet afgerond.
Het vraagprogramma van de fokkersdag kunt u begin september verwachten.

2.
DE DISTRICT - EN CLUBSHOWS EN HET PRIJZENSCHEMA
Jeugdshow Laren (Gld)

17 september

Vechtdalshow Ommen

06 t/m 08 oktober

W.P.K.C. Winschoten

19 november en 110-jarig jubileum van de vereniging!!!

Sûdwest-Fryslan Show Sneek

24 t/m 26 november

Oneto Enschede

03 t/m 04 december

Maasdalshow Vlodrop

09 t/m 11 december

Hanzeshow Kampen

16 t/m 17 december

Gelderlandshow Nijmegen

15 t/m 17 december

Kleind. Liefh. Z-Holl. Hazerswoude-dorp

06 t/m 07 januari

Dierenparade Noordshow Hardenberg

19 t/m 21 januari

Let wel: deze data kunnen door onvoorziene omstandigheden of besluiten nog wijzigen.

Nieuws van het prijzenfront: Het prijzenschema van onze Hangoorfokkersclub is enigszins gewijzigd, hierbij
het volledige schema (wat nu rood is zijn die nieuwe aantallen, wat zwart met een streep erdoor is deoude
informatie)
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”.
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(103)Hangoorfokkersclub
Secretaris: Hetty Borger, Grensweg 8 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

1166.
1167.
1168.
1169.
1170.
1171.
1172.
1173.
1174.
1175.

Prijzenschema voor alle tentoonstellingen waar minimaal 500 dieren zijn ingeschreven
Bij minimaal 10 5 dieren per ras: (Engelse, Meissner en Kunder min. 5 dieren)
€ 3,00 voor het fraaiste dier van ieder ras
Bij minimaal 20 10 dieren per ras: (Engelse, Meissner en Kunder min. 10 dieren)
€ 5,00 voor het fraaiste dier van ieder ras
€ 3,00 voor het fraaiste dier van ieder ras op 1 na
Bij minimaal 30 20 dieren per ras: (Engelse, Meissner en Kunder min. 20 dieren)
€ 6,00 voor het fraaiste dier van ieder ras
€ 5,00 voor het fraaiste dier van ieder ras op 1 na
€ 4,00 voor het fraaiste dier van ieder ras op 2 na
Bij minimaal 50 30 dieren per ras:
€ 6,50 voor de fraaiste ram van ieder ras
€ 4,00 voor de fraaiste ram van ieder ras op 1 na
€ 6,50 voor de fraaiste voedster van ieder ras
€ 4,00 voor de fraaiste voedster van ieder ras op 1 na
Bij minimaal 75 40 dieren per ras
€ 7,50 voor de fraaiste ram van ieder ras
€ 5,50 voor de fraaiste ram van ieder ras op 1 na
€ 3,50 voor de fraaiste ram van ieder ras op 2 na
€ 7,50 voor de fraaiste voedster van ieder ras
€ 5,50 voor de fraaiste voedster van ieder ras op 1 na
€ 3,50 voor de fraaiste voedster van ieder ras op 2 na
Bij minimaal 100 50 dieren per ras:
€ 8,50 voor de fraaiste ram van ieder ras
€ 7,50 voor de fraaiste ram van ieder ras op 1 na
€ 5,00 voor de fraaiste ram van ieder ras op 2 na
€ 5,00 voor de fraaiste ram van ieder ras op 3 na
€ 5,00 voor de fraaiste ram van ieder ras op 4 na
€ 8,50 voor de fraaiste voedster van ieder ras
€ 7,50 voor de fraaiste voedster van ieder ras op 1 na
€ 5,00 voor de fraaiste voedster van ieder ras op 2 na
€ 5,00 voor de fraaiste voedster van ieder ras op 3 na
€ 5,00 voor de fraaiste voedster van ieder ras op 4 na
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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)

1189.

Prijzenschema Landelijke Jeugdshow te Laren
Beker fraaiste dier van de clubrassen (ook niet leden)

1190.

Extra prijzen districtshows bij Gelderlandshow, Maasdalshow, Vechtdalshow, Oneto, Hanzeshow, KL Zuid
Holland, WPKC Winschoten en Súdwest-Fryslânshow
Bij minimaal 15 5 dieren per ras: (Engelse, Meissner en Kunder min. 5 dieren)
€.8,00 voor het fraaiste dier van ieder ras, der clubrassen.
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3.
CLUBBLAD DE HANGOOR
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 2022.
secretariaathangoorfokkersclub@gmail.com
Samen kunnen wij een mooi clubblad De Hangoor maken

4. UITGANGSTIP EN INGEZONDEN VERHALEN
Uitgaanstip:
Bij onze Duitse collega-Hangoorfokkers wordt (onder voorbehoud van Covid maatregelen) weer de jaarlijkse
en 37ste Widderclubvergleichsschau gehouden. Hier kunt u alle hangoorrassen bewonderen.
Deze vindt plaats in: Ostwestfalenhalle te Kaunitz
Dit ligt ongeveer 175 km van Enschede.
Datum: 29 en 30 oktober 2022

4

Over Keuren en Fokkersdagen en Hangoren en Vlaamse reuzen en lekker bbq-en…..
Mijn verhaal betreft de laatste Rammenshow en een andere manier van keuren.
Er waren 4 dubbeltallen samengesteld zodat elk dier door 2 keurmeesters onafhankelijk van elkaar gekeurd
zou worden, waardoor wij als fokkers meer inzicht zouden krijgen hoe onze keurmeesters met een minimum
tussentijd de konijnen zouden beoordelen en of ze unaniem waren in de beoordeling. Enkele keren werd bij
twijfel advies gevraagd bij een collega keurmeester en dat is volgens mij eigenlijk niet de opzet hiervan.
Twee keurmeesters zaten tegenover elkaar zonder voldoende afstand en zodoende konden ze elkaar
gewoon napraten . Het waren net 2 papegaaien ( jut en jul ) haha!! Ze zouden dan als ervaren ( A)
keurmeesters toch beter moeten weten of zijn ze niet goed geinstrueerd door het bestuur? Het is bijna
algemeen bekent dat iedere keurmeester met zijn eigen inzicht, smaak en kennis van de Konijnenstandaard
onze dieren beoordeeld, dus is het begrijpelijk dat er verschillende meningen zijn. Maar daarom zou de
Rammenkeuring anders omschreven moeten worden namelijk : Technische Rammenkeuring/Fokkersdag,
waar we ook een lekenkeuring met eigen leden aan kunnen koppelen en daarna gezamenlijk met de
keurmeesters het een en ander bespreken en evalueren om zodoende tot één gezamenlijk standpunt en
gelijkluidend inzicht te komen. Bij de Vlaamsereuzenclub waar ik ook lid van ben
hebben we jaarlijks in juli een Zomerclubdag in samenwerking met Fam. Van Heerde
bij hen thuis waar veel ruimte is. In eerste instantie was het om tussentijds als
Vlaamsereuzen fokkers elkaars fokkerijbevindingen en andere dagelijkse bezigheden
te delen. Het aantal deelnemers groeit elk jaar en dat komt door alle positieve
verhalen over die dag. Er ontstond toch behoefte om tussentijds met elkaar contact te
hebben en gedachten te delen. Ontvangst met koffie en cake (het vaste recept )
welkomstwoord door de voorzitter en het op de hoogte brengen van het laatste nieuws.
Er worden ook allerlei onderwerpen besproken zoals
gezondheid, voeding , opfok , fokkerij , huisvesting, showlocaties, en alle
nieuwe regelgeving die betrekking kan hebben op onze hobby. Door het
grote aantal aanwezigen werden we in twee groepen gedeeld één groep
ging op hokbezoek bij een in de buurt wonende fokker, de andere groep
bleef en deed met elkaar een lekenkeuring bij de meegebrachte aanwezige
konijnen. Tussen de middag kregen we een goedverzorgde uitgebreide
broodmaaltijd en 's middags werd er geruild en om en nabij 3 uur werden
we bijgepraat met de aanwezige keur-meesters over onze bevindingen met de lekenkeuring. Als afsluiting
hebben we een goed verzorgde BBQ genoten, waarna ieder op zijn tijd huiswaarts keert. Ik blijf altijd tot aan
het einde om de rommel mee op te ruimen en de borden en bestek dat gebruikt is af te wassen, want Kees
en zijn vrouw hebben geen vaatwasser in hun tuinhuis, dus dan fungeer ik, net als thuis, als vaatwasser.
Soms blijft er nog wat over en dan ben ik niet de beroerdste om mee te helpen om dat op te eten. Misschien
ook een idee voor onze Hangoorfokkersclub of een samenvoeging met de Rammenshow en niet in maart,
maar iets later.
Schrijvers- en Fokkersgroet, Kees van de Berg

Stallendag van het Oosten op zaterdag 23 juli 2022.
Al vele jaren wordt de Stallendag van het Oosten gehouden. Initiatiefnemer en organisator van deze dag is
Joop Nijrolder. Elk jaar wordt er door Joop weer een strakke planning in elkaar geknutseld en hij ziet er ook
op toe dat het tijdschema niet helemaal uit de pas gaat lopen….
De Stallendag dateert al uit een ver verleden in de jaren 90, de samenstelling wisselde nogal eens, maar in
nu al een hele tijd in een vaste samenstelling. Het doel is van elkaar te leren, dieren te bespreken,
stalblindheid te voorkomen en de actuele zaken binnen onze kleindierhobby te bespreken. En niet te
vergeten het sociale aspect en natuurlijk een beetje flauwekullen…
5

Dit jaar was mijn stal als eerste aan de beurt,
ontvangst met koffie/thee en een broodje,
weer even bijpraten en dan de stal in om de
Duitse hangoren en Nhd te bekijken en
beoordelen. Altijd weer fijn om ook de mening
en adviezen van andere fokkers te horen.

Daarna op weg naar Ronnie en Anja Menkhorst om de Franse hangoren in de diverse kleurslagen te
bewonderen.
Dit jaar heeft Ronnie een aantal hele beste blauwe FH gefokt, maar ook de konijngrijze, ijzergrauwe en
zwartbonte dieren waren van zeer goede kwaliteit. Aspecten zoals bonttekening, pelslengte, invloed van
Duits gefokte dieren etc. kwamen naar voren.

Tijd voor een pannenkoek, traditioneel altijd het middelpunt van de dag. Ronnie en Anja hadden het top
geregeld! Het weer was prima, lekker zonnetje..
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Op weg naar Jan Agterkamp om zijn FH te bekijken.
Onderwijl zijn stal in aanbouw bekeken. Dat wordt
een fraai onderkomen. Jan heeft een flinke stap
gemaakt met zijn konijngrijze FH. Mooie types met
goede pels en oren. Aan de ijzergrauwe en bonte
valt nog wat te sleutelen. Maar Jan heeft de goede
lijn te pakken.

Jan heeft nog een flinke klus met zijn nieuwe stal,
volgend jaar zullen we het kunnen bewonderen…

Laatste stop bij Wim de Wilde. Zijn FH in
konijngrijs zagen er werkelijk zeer goed uit. De
combinaties hebben dit jaar bij Wim goed
uitgepakt. Fraaie pelzen en kop en oren. En ook
het bouw en type zeker niet verkeerd. Ook hier
een voorbeeld gezien hoe het inpassen van een
Duits dier toch ook een goede vooruitgang
binnen jouw stam kan bewerkstelligen. Ook nog
een paar mooie bonte dieren, ijzergrauw en zelfs
een mooie chinchilla FH!

Na al het moois te hebben gezien werd het tijd voor een verfrissing.
Een gemoedelijke afsluiting met een broodje bal was het na een lange
dag weer tijd om huiswaarts te keren.
Nu maar hopen dat de fokdoelen, adviezen, inzichten etc. weer leiden
tot een vooruitgang voor volgend seizoen. Dit tentoonstellingsseizoen
maar weer eens kijken of de dieren waarover we op de stallendag onze
verwachtingen uitspraken ook datgene zullen behalen..
Al met al een fijne dag weer met de gebruikelijke gemoedelijkheid van de hangoorfokkers.
Fokkersgroeten, Wilfried.
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De volgende Hangoor dreigt te

verschijnen medio februari 2023
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