Vraagprogramma Fokkersdag 17 augustus 2019
samen met de Lotharinger club en E.N.P.C.
Voorwoord
Donkerbroek, juni 2019.
Ieder jaar is het even aftasten waar ik mijn voorwoord mee zal beginnen. Diep nadenkend flitst
voorbij dat de Championshow ter ziele is, zeer spijtig, en op dit moment gaan er geruchten dat
meer grotere shows onder druk staan, en we maar moeten afwachten of ze wel weer doorgaan.
Fantastische nieuwe ontwikkelingen bij de nieuwe opzet van de Dierenparade Noordshow 2019, ik
kan jullie vertellen dat de volgende editie van deze show op de zelfde voet door zal gaan,
verbeter punten zijn er altijd en zullen zeker verder uitgewerkt worden, in ieder geval weer de
Bondshows voor zowel de veren en de haren, en het zou zomaar kunnen dat er nog een diergroep
bij kan komen, we wachten het af, maar de voorbereidingen zijn alweer in volle gang. Positief is
dat er een geweldig aantal bezoekers is geweest en de reacties positief zijn. Wat onze eigen club
dag betreft is het op dit moment onzeker wat de verdere samenwerking met de Papillon club gaat
worden, het is bijzonder stil van die kant. In de voorbereiding naar de clubdag gaan we er vanuit
dat we gewoon door gaan, gelukkig hebben we een prima secretaris in de vorm van Jan Mars, die
verschillende kanten kan opschakelen en dat alles weer keurig voor elkaar komt, hulde voor die
man, dat mag ook wel eens genoemd worden. Ook dit jaar worden de kooien weer opgezet door de
plaatselijke club Laren, ons bestuurslid Derk is een stille werker op de achtergrond, maar bijna
onmisbaar. In verband met de steeds zwaardere eisen op gebied dieren welzijn worden dit jaar
drinkbakken in de kooien gezet, en of u wil of niet, de dieren moeten voorzien zijn van
drinkwater, dan maar een geringe hoeveelheid in de bakjes we komen er niet onderuit, er wordt
op ons gelet en men gaat altijd van het negatieve uit. En we spreken uit ervaring inmiddels, Een
Vandaag, het televisie programma kwam met een mooie smoes binnen op de Tekening rassen dag,
maar dit kreeg nog een lelijk staartje zoals we op 30 maart op TV hebben kunnen zien, dit willen
we koste wat kost voorkomen. We zullen ook niet toelaten dat personen van buiten af zonder
binding met onze hobby ongevraagd gaan filmen en zaken opnemen zonder uitdrukkelijke
toestemming van de organisatie, hierin hebben we allen een taak waar we waakzaam voor moeten
zijn, jammer dat het zo moet, maar het is niet anders.
Verder even een huishoudelijke mededeling, na afloop van de keurdag, rekenen we erop dat er
voldoende fokkers zijn die even mee helpen opruimen, we moeten vanaf nu de inhoud van de
kooien verzamelen en mag niet zomaar meer over grond geleegd worden, Derk zorgt voor een
passende oplossing.
Een hele hoop vijven en zessen, ik weet het maar laten we zorgen dat het weer een mooie en
positieve dag voor onze hobby mag worden met een mooi aantal dieren van onze eigen club maar
ook die van de Papillon en Lotharinger club, tot 17 augustus.
Doeke Nicolai

Programma 43ste Fokkersdag te Laren (gld)
17 augustus 2019
Adres:
De locatie is de St. Steffenmanege, Zomerpad 2a te Laren (Gld)
Telefoonnummer: 0573 – 402149
Dagindeling:
8.00 uur Inkooien van de dieren.
9.00 uur Ledenvergadering.
10.00 uur Indeling helpers bij de verschillende keurmeesters.
12.30 uur Koffietafel + verloting.
13.30 uur Eindkeuring + aansluitend bespreking door alle
keurmeesters over hun bevindingen tijdens hun keuring.
15.00 uur Prijsuitreiking
16.00 uur Sluiting
16.05 uur Gezamenlijk opruimen van de kooien e.d.
Keuring:
Dieren worden ingeschreven in de Nederlandse of de Europese klasse.
De meegebrachte dieren zullen in de Nederlandse klasse in vier klassen worden gekeurd, te
weten:
** A- klas: oude dieren
** B- klas: jonge dieren geboren in Januari en Februari.
** C- klas: jonge dieren geboren in Maart en April.
** D- klas: jonge dieren geboren in Mei en later.
In de Europese klasse wordt deze onderverdeling niet gehanteerd, maar komen alle ingeschreven
dieren in dezelfde klasse. Op het inschrijfformulier kan worden aangegeven welke dieren voor de
Europese klasse bestemd zijn (zie ook de nadere toelichting elders in dit clubblad).
Er zullen drinkbakjes in de kooien geplaatst worden waarna de inzender zelf deze bakjes met
water kan vullen indien hij of zij dat nodig acht. Er zullen een aantal plantengieters klaarstaan.

Alle ingezonden dieren moet ge-ent zijn tegen RHD type 2. Een kopie van het entformulier moet
afgegeven worden op het secretariaat.

Door uw inschrijfformulier in te vullen en op te sturen geeft u automatisch
toestemming om naam, adres enz. op te nemen in de catalogus en website.
Daar vallen dan ook gemaakte foto’s onder.
Als keurmeesters zullen onze clubkeurmeesters fungeren, aangevuld met J.G. Derksen,
M.L.J.M. Kok, J. Meijer, A. Verrijdt, H.J. Ekkelboom, G. de Vries en A. Hertogh. Alle
dieren zullen in kooien worden opgesteld. De dieren mogen niet eerder dan na de sluiting uit de
kooien worden gehaald.

Een Eksterkonijn wachtend op wat komen gaat.
Deze foto is genomen tijdens het Wageningen onderzoek voor de
instandhouding van de zeldzame hollandse rassen.

De aandragers worden verzocht om de winnende dieren van de keurmeester waar zij hebben
aangedragen, ook naar de eindkeuring te brengen.
Op het inschrijfformulier kunt u zich opgeven voor de koffietafel, welke we gezamenlijk
sfeervol zullen gebruiken tussen de kooien in de St. Steffen manege. De kosten hiervan
bedragen € 10,00 per persoon.
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,00 per dier en moet voor ieder ingeschreven dier worden
betaald (ook voor thuisblijvers).
De catalogus en administratiekosten zijn € 3,00 en zijn voor iedere inzender verplicht.
De inschrijving sluit op 26 juli 2019, persé niet later !!!
De inschrijfbiljetten zenden aan:
J.A.M. Mars, Garvelinkkampweg 40, 7261 CJ Ruurlo.
Het inschrijfgeld moet betaald worden voor het inkooien (niet per bank), waarna de catalogus
met de kooinummers wordt verstrekt.

Fraaiste Rijnlander Tek. Rassenshow 2019. Eigenaar: A. Hoogendijk
Foto: Th. Janssen.

