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  1.

EXTRA LEDENVERGADRING VERKIEZING VOORZITTER EN BESTUURSLID

Tijdens de Algemene Ledenvergadering die plaats vond op zaterdag 12 maart heeft 
voorzitter Frans Pongers aangegeven om niet herkiesbaar te zijn.

Wij willen tijdens de ALV op 1 oktober Pieter Helmond voordragen als nieuwe voorzitter, de eerste periode 
zullen Ronnie en Pieter samen het voorzitterschap beheren, na een inwerkperiode zal 
Pieter voorzitter worden en Ronnie 2e voorzitter de functie die Ronnie nu ook beheert. 
Pieter zal zich voorstellen tijdens de extra ALV.
Als extra nieuw bestuurslid willen wij Bert Rietveld voorstellen.

Wij hopen op positieve steun van u als lid van de Hangoorfokkersclub. Tijdens de extra ALV op zaterdag 1 
oktober stellen wij Pieter Helmond voor als nieuwe voorzitter en wordt dan door de vergadering in functie 
gekozen. 
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  2.

VRAAGPROGRAMMA FOKKERSDAG 1 OKTOBER  2022

Welke zal worden gehouden op: zaterdag 1 oktober 2022

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 2022 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 8, 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.

Afhankelijk van het aantal ingezonden dieren en het aantal beschikbare keurmeesters kunnen de dieren 
dubbel worden gekeurd.

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.

Bij voorbaat dank

mailto:secretariaathangoorfokkersclub@gmail.com
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Dagindeling Fokkersdag:

08.30 - 09.00 uur Inkooien
09.00 - 09.30 uur Extra Algemene Ledenvergadering 
09.30 - 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 drankje 
15.00 -                   Prijsuitreiking van de Fokkersdag en aansluitend de afsluiting

                                 

Wij hopen op een spontane medewerking tijdens het opruimen!!!!!

Ereprijs:
Wisselbeker: Mooiste dier van de fokkersdag 2022.
Jo van Hommerig herinnering bokaal voor mooiste dier niet erkende kleur.

Beker voor het mooiste type dier 2022, beschikbaar gesteld door Joop Nijrolder. Het mooiste type dier is 
een Hangoor die qua type het beste is, 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 €.12,00 
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 18 september 2022, 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 sluitingsdatum zal streng worden gehandhaafd, inschrijvingen die na 18 september binnen 
komen, zullen niet meer worden opgenomen in de catalogus, of op de keurmeesterslijst. 

Namens het bestuur tot ziens op de fokkersdag!

Het Inschrijfformulier is als een bestand apart toegevoegd.
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  3.

VOORSTEL AAN DE STANDAARDCOMMISSIE VOOR BONT

Bij bont is sprake van mantel- en koptekening. 

De kop inclusief kronen en oren is overwegend gekleurd. Op het voorhoofd zit, bij voorkeur in het midden 
van het voorhoofd, een witte vlek (kol). Overige witte vlekjes zijn op een overwegend gekleurde kop 
toegestaan. De kaakrand en onderlip moeten wit zijn. 

Bij de manteltekening zijn rug en de zijden, evenals bovenzijde staart zoveel mogelijk gekleurd. De kleur 
loopt vanuit de nek tot aan de staartpunt. Witte vlekken in de nek zijn gewenst. Bij voorkeur symmetrisch 
en niet verder dan het einde van de schouderbladen. Enkele witte vlekken op de achterhand tot aan de 
opgeslagen staartpunt, in de directe omgeving van de staart zijn toegestaan. Iets oplopend wit vanaf buik 
en borst op flanken en schouders is toegestaan. De borst en voorbenen zijn bij voorkeur volledig wit. 
Achterbenen, buik en onderzijde staart zijn overwegend of geheel wit gekleurd. Nagels zijn kleurloos. 

Lichte fouten: Witte vlek(ken) in het gebied van de ooraanzet. Zeer eenzijdige manteltekening op 
schouders. Geen of zeer gering wit in nek. Eén grote of meerdere kleine kleurvlekken op de borst waarbij 
de borst overwegend een wit aanzien heeft. 

Zware fouten: Geheel gekleurde kop, ontbreken voorhoofdvlek (kol). Overwegend wit op de kop. Geheel 
gekleurde onderlip. Geheel witte neus. Witte vlekken op oren, uitgezonderd gebied van de kronen en 
ooraanzet. Te veel wit in mantel achter het einde van de schouderbladen. Overwegend gekleurde borst. 
Overwegend gekleurde voorbenen. Overwegend gekleurde buik. Bij wildkleur, buik overwegend met 
grondkleur. Overwegend gekleurde binnenzijde achterbenen. Overwegend gekleurde onderzijde staart. 
Overwegend witte bovenzijde staart. Beenvlek die over de volledige breedte van het vooraanzicht van het 
voorbeen gaat. Gekleurde nagel(s) voorbenen.
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