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Voorwoord
Voorbeschouwing 2012.
Sommige dingen in het leven zijn zo vanzelfsprekend, dat je het gewoon
bent gaan vinden. Sommige dingen zijn goed, misschien wel zeer goed of
uitstekend, omdat mensen met hart voor de zaak er altijd voor zorgen
en gezorgd hebben. Je weet niet anders, dan dat alles voor elkaar is.
Het loopt vanzelf en je hebt er geen omkijken naar.
“Je weet pas wat je mist, als het er niet meer is”.
Bevlogen mensen maken in het leven het verschil, maar krijgen daar
niet altijd die waardering voor die ze verdienen. Vandaag is dan een dag
om stil te staan bij het “afscheid” van 2 mensen die er altijd waren.
Vandaag mogen wij onze waardering uitspreken dat ze altijd hun
zaakjes voor elkaar hadden en ongetwijfeld vandaag ook hebben. Twee
mensen die ik ook altijd samen zag en die samen de klussen klaarden.
Hun verbondenheid is zelfs zo groot, dat zij ook als fokkers
gezamenlijk optreden onder de naam: Fokkerij de Driekleur.
Evert en Alfred van Loo stoppen als secretaris/penningmeester
respectievelijk notulist/redactielid en websitebeheerder. Alfred heeft
formeel 6 jaar in het bestuur gezeten. Voor die tijd deed hij al veel
zaken informeel voor de club. Evert heeft maar liefst 27 jaar zijn best
gedaan als bestuurslid voor onze club. De fokkersdag van vandaag zal
dan ook gekleurd worden door hun afscheid.
Ik hoop voor Evert en Alfred, maar ook voor u dat het een fokkersdag
wordt om met veel warmte en plezier naar om te kijken.
Veel plezier en succes allemaal.
Stefan Luchtenberg
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36ste Fokkersdag te Laren (gld)
11 augustus 2012

Adres:
De locatie is de St. Steffenmanege, Zomerpad 2a te Laren (Gld)
Telefoonnummer: 0573 – 402149

Dagindeling:
8.00 uur
9.15 uur
9.45 uur
10.45 uur
12.15 uur
14.00 uur
15.00 uur
16.00 uur
16.05 uur

Opstellen van de kooien, u doet toch ook mee, want vele
handen maken nog steeds licht werk.
Inkooien van de dieren.
Ledenvergadering.
Keuring van de dieren
Koffietafel
Eindkeuring
Prijsuitreiking
Sluiting
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).
Als keurmeesters zullen onze clubkeurmeesters fungeren, eventueel
aangevuld. Alle dieren zullen in kooien worden opgesteld.
De dieren mogen niet eerder dan na de sluiting worden uitgekooid.
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Op het inschrijfformulier kunt u zich opgeven voor de koffietafel,
welke we gezamenlijk sfeervol zullen gebruiken tussen de kooien in de
St. Steffenmanage. De kosten hiervan bedragen € 8,50 per persoon.
Het inschrijfgeld bedraagt € 1,75 per dier en moet voor ieder
ingeschreven dier worden betaald (ook voor thuisblijvers).
De catalogus kost € 2,00 en is voor iedere inzender verplicht.
De inschrijving sluit op 21 juli 2012, persé niet later !!!
De inschrijfbiljetten zenden aan: D.J. Schram, De Oper 12, 8561 EW
Balk, of per e-mail d.schram5@kpnplanet.nl.
Het inschrijfgeld moet betaald worden voor het inkooien (niet per
bank), waarna de catalogus met de kooinummers wordt verstrekt.

Agenda ledenvergadering
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opening.
Ingekomen stukken.
Notulen jaarvergadering en jaarverslag.
Financieel verslag.
Verslag + benoeming kascommissie:
Doeke Nicolai + Gerrit Mulder hebben in 2011 de kas gecontroleerd
en in orde bevonden. Kascommissie voor 2012 is Gerrit Mulder en
Niels van den Dool, reserve is Donny Schram.
Bestuursverkiezing;
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Evert en Alfred van Loo.
Het bestuur stelt als kandidaten Doeke Nicolaij en Jan Mars.
Eventuele tegenkandidaten kunnen tot een kwartier voor de
vergadering worden ingediend.
Bespreking clubshows + tekeningrassendag.
Bespreken invulling europese klasse Fokkersdag.
Uitreiking hoofdprijzen clubshows showseizoen 2011-2012 en
prijzen clubcompetitie 2011-2012.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag.
Sluiting
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Verslag jaarvergadering
Gehouden tijdens de Fokkersdag 13 augustus 2011
In de St. Steffen manege te Laren.
Door een computerstoring is helaas het verslag van de
jaarvergadering 2011 verloren gegaan.
Onze excuses hiervoor.
Alfred van Loo
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Fokkersdag Laren 2011
35ste Fokkersdag gehouden op zaterdag 13 augustus 2011 te Laren (gld)
13 Augustus was voor onze club de fokkersdag. ’s Morgens eerst de
vergadering waar onze voorzitter in een vlot tempo doorheen ging.
Met bijna tweehonderd dieren in de kooien kunnen we best tevreden
zijn. Waarom zo weinig dieren van onze club op de Noordshow en
Championshow?? Het aantal Japanners en Eksterkonijnen baart ons
zorgen.
35 Japanners met winnaar een oude ram van J. Mars. Mooiste viertal
Japanners is voor R. de Maaijer.
27 Eksterkonijnen waren ingezonden. Winnaar werd en jonge voedster
van D.J. Schram. Het mooiste viertal Eksterkonijnen was van T.
Verhoeven.
133 Rijnlanders waarvan 14 in de blauwe kleurslag. Bij de zwart-gele
kleur was de winnaar de jonge ram van H. Verrijdt. De fraaiste blauwe
was van Fokkerij De Driekleur. Tevens had deze fokkerij het mooiste
viertal bij de Rijnlanders.
Ook was er deze dag veel belangstelling uit Duitsland en zijn er ook nog
wat dieren de grens over gegaan.
Het was weer een mooie en gezellige dag.
Alle bovenstaande winnaars alsnog gefeliciteerd met deze mooie
resultaten, in het bijzonder natuurlijk Herman Verrijdt, de nieuwe
clubkampioen. Hij heeft daarmee de J.P. Lijffijt trofee gewonnen.
Wij hopen weer veel van deze mooie dieren terug te zien in het
aanstaande tentoonstellingsseizoen.

E. van Loo
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Europese Klasse
Op verzoek van een aantal fokkers heeft het bestuur besloten de
Fokkersdag uit te breiden met een Europese Klasse. Hiermee ook
aansluitend op het pleidooi van ons Belgische lid Freddy Michels op de
afgelopen Fokkersdag, betreffende de gewichten van onze clubrassen.
Wij willen deze Europese klasse in eerste instantie opzetten voor de
eigen leden, waarmee zij in de gelegenheid zijn dieren in te zenden
welke voldoen aan de Europese standaard.
Binnen de Europese standaard zijn al onze rassen en kleurslagen
erkend.
Hieronder een opsomming van de belangrijkste afwijkingen in deze
Europese standaard t.o.v. onze Nederlandse standaard:
De gewichtsgrenzen 2,75 3,25 3,75 t/m 4,5 kg
8
9
10
punten
Geen fouten bij de Rijnlanders zijn:
- Een kettingstip of beenvlek
Lichte fouten bij de Rijnlanders zijn:
- Onderbroken aalstreep in de nek tussen de schouderbladen of
onder de opgeslagen staart.
- Gekleurde nagels aan voor- en/of achterbenen.
- Begin van een kettingtekening.
- Een éénzijdige onderkaakomzoming.
Zwarte fouten bij de Rijnlanders zijn:
- Het ontbreken van de onderkaakomzoming.
Als ereprijs zal een fraaie beker beschikbaar worden gesteld voor het
beste dier uit deze Europese klasse.
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Financieel verslag over 2011
Ontvangsten:

Uitgaven:

Contributie

€

465,00

N.K.B. contributie 2010

€

22,00

Ereprijzen

€

25,00

€

132,50

Koffietafel fokkersdag
Inschrijfgelden +
catalogussen

€

282,00

€

141,00

€

395,10

Rekening Manege
Ereprijzen diverse
tentoonstellingen
Rekening W. Huenestein
(broodplankjes)

€

30,00

Verloting Fokkersdag

€

238,00

Rek. Donny Schram

€

80,00

Verkoopklasse

€

4,00

Rek. Pels en Pluim

€

50,00

Verkoop stickers

€

2,00

Rek. Bakk. Meinsma (2010)

€

183,90

Ereprijzen clubcompetitie

€

67,00

Kosten extra bet. Rek.
Rekening Prot. Gem. Laren
kopieerwerk

€

5,20

€

87,65

Rekening D. Woestenenk

€

133,52

Kosten website (A. van Loo)
Rek. B. Voortman Catering

€
€

49,16
408,00

Voordelig saldo

€

21,17

Totaal

€ 1.411,10

Totaal

€ 1411,10

Resumé:
Beginsaldo per 01-01-2011
Voordelig saldo 2011
Eindsaldo per 31-12-2011

€
€
€

9

2.863,00
21,17
2.884,17

Jaarverslag 2011-2012
De fokkersdag is het begin voor ons als club weer in Laren met een
mooi aantal dieren, en stiekem denk je dit beloofd een seizoen te
worden met veel dieren op onze clubshows, maar wat schets onze
verbazing, weinig!!
Fraaiste dier van de fokkerdag was van H. Verrijdt.
Fraaiste Japanner van. J. Mars.
Fraaiste Eksterkonijn van D.J. Schram.
Mooiste viertal Japanners was van R. de Maaijer.
Mooiste viertal Eksterkonijn was van T. Verhoeven.
Mooiste viertal Rijnlanders was van Fokkerij De Driekleur.
Ook waren dit jaar veel Duitse fokkers die belangstelling toonden. Ook
zijn er nog wat dieren mee de grens overgegaan.
Voor de clubshows en de tekeningrassendag verwijs ik naar de
verslagen elders in dit clubblad.
Dit jaar zijn er geen leden overleden. Wel hebben 3 leden bedankt te
weten, A. Cremer (Duitsland), H.B. Visser en P.T. van Vliet.
Er zijn dit jaar geen nieuwe leden toegetreden.
Ik wil in dit jaarverslag nog eens onderstrepen of het niet verstandig is
om de Japanners en het Eksterkonijn samen te voegen in ons
prijzenschema, gezien het geringe aantal dieren op de shows.
We hopen dat u vele mooie dieren hebt gefokt en dat het weer een
goede fokkersdag en tentoonstellingseizoen mag worden.
E. van Loo
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Wij komen eraan…….!
Graag willen wij ons even voorstellen in het clubblad van
deze leuke club. Onze baas is sinds vorig jaar bezig ons
soort op de Nederlandse kaart te zetten. Wij zijn
familie van onze grote rasgenoten, daar stammen wij ook
deels vanaf. Onze vader is een kleintje uit het buurland,
onze moeder is van oorsprong wel een Nederlandse.
U hebt het misschien al begrepen, wij zijn een Japannerdwergenfamilie!
Onze baas heeft beloofd dat de mooiste van ons straks mee mogen
naar de Championshow. Wij komen dan zegt ie in de spiegel van de
fokkerij, dat klinkt wel interessant. Wijze heren (en misschien dames)
zullen ons dan beoordelen of we de moeite waard zijn. Dat lijkt ons een
overbodige kwestie, want natuurlijk………………………, maar ja dat hoort nu
eenmaal in de spiegel zegt de baas!
Maar onlangs is ons leven nog verwachtingsvoller geworden, het hele
hok in rep en roer! Want toen kwam onze baas vertellen dat we mee
mogen naar de Fokkersdag in Laren. Dit is het hoogtepunt van deze
mooie club en daar worden wij dan geshowd! Wij willen namelijk gaan
vragen of wij in de toekomst clubras mogen worden!
Wij hopen jullie allemaal te ontmoeten op de Fokkersdag.
Onze baas hoopt dat veel fokkers dan enthousiast worden en gaan
helpen ons rasje erkend te krijgen, zodat in de komende jaren de
manage met de Fokkersdag vol zal zitten
met Japannerdwergen!
Met viendelijke groeten,
De Japannerdwergenfamilie
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18e Nationale Tekeningrassenshow
Zaterdag 18 februari was weer de dag dat heel tekeningrassenfokkend
Nederland in Veenendaal verzameld was. Elke keer is dit weer een
unieke show, met een mooi aantal van onze fraaie tekeningrassen, dit
jaar waren er 310 dieren ingezonden.
Deze show wordt zeer gewaardeerd door de fokkers, allemaal gelijk
gestemd, allemaal éénzelfde moeilijkheidsfactor. Ook het feit dat het
een compacte dag betreft van om 9.00 uur inkooien en om 15.00 uur
uitkooien draagt zeker bij aan het slagen van deze dag.
De keuring van onze clubrassen werd verzorgd door onze
clubkeurmeester Donny Schram. Totaal waren 37 dieren van onze
clubrassen ingeschreven, onderverdeeld in 5 Japanners, 9
Eksterkonijnen, 20 Rijnlanders in de zwart-gele kleurslag en 3
Rijnlanders blauw-geel.
Bij de Japanners won de oude ram van Jan Mars, zoals gezegd maar 5
dieren van 2 fokkers in dit ras. Momenteel gaat het met de Japanner
steeds een beetje minder qua aantal dieren en fokkers, dat is jammer
van dit mooie oude ras binnen onze speciaalclub. Een oproep aan de
overgebleven fokkers om de dieren vooral op de clubshows en
tekeningrassenshow te laten zien, om op deze manier te proberen het
ras te promoten en nieuwe fokkers te winnen.
Het Eksterkonijn daarentegen is duidelijk met een opgaande lijn bezig,
met een aantal fanatieke fokkers die hun dieren ook laten zien op de
grote shows. In Veenendaal won een jonge ram van Doeke Nicolai.
De kwaliteit van de Rijnlanders was hoogstaand, het laagste predikaat
in dit ras was een ZG, ook kon Donny 10 dieren predikaat Fraai geven.
In de zwart-gele kleurslag was de jonge ram van Jan Heeringa de
winnaar, F- dieren waren verder van Anne Meinema, Henk Philipse,
Herman Verrijdt, Gerrit Mulder en Fokkerij De Driekleur.
In de blauw- gele kleurslag was de oude ram van Gerrit Mulder de
winnaar, dit dier werd de beste Rijnlander op 1 na. Het blijft jammer
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dat niet meer zwart-gele fokkers de blauw-gele uitdaging aandurven en
een paar dieren in deze mooie kleurslag erbij nemen. Wie durft?
De collectieprijzen per ras, misschien wel de meest waardevolle
prijzen, omdat dan de echte fokkers boven komen, waren bij de
Japanners voor Jan Mars, bij de Eksterkonijnen voor Doeke Nicolay en
bij de Rijnlanders voor Jan Heeringa.
Van alle dieren van onze clubrassen werd de Rijnlander ram van Jan
Heeringa de winnaar. Tijdens de eindkeuring werd het succes nog
groter, daar dit dier alle andere versloeg en daarmee de beste van de
gehele show werd. Door de HEP- jury werden 4 dieren op de
eindkeuring verhoogd naar predikaat Uitmuntend, waarbij de Rijnlander
zelfs 98,5 punten kreeg, Een prachtige prestatie voor fokker en club,
proficiat!
Een goede ontwikkeling voor de show is de eigen website die tijdens de
show gepresenteerd werd, zie www.tekeningrassenshow.nl. In de
huidige digitale wereld is dit zeker een vooruitgang, wat de bekendheid
van de show zeker te goede zal komen.
Deze tekeningrassenshow wordt altijd gekenmerkt door een heel
ontspannen en gezellige sfeer. Dit komt zeker tot uiting in een
heerlijke gezamenlijke broodmaaltijd tussen de middag, met een
verloting waarbij meestal loten te kort zijn en het na afloop van de
show even gezamenlijk opruimen. Het geheel voelt als een
ontmoetingsdag onder rasgenoten, die eigenlijk niemand mag missen.
Dus bij deze alvast de uitnodiging voor zaterdag 16 februari 2013.

Alfred van Loo
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Clubcompetitie
Reglement
Voor de clubcompetitie geldt het onderstaande reglement:
 Als competitieleider fungeert de secretaris.
 Om deel te nemen aan onze competitie, dienen van de volgende drie
shows 3 kooinummers aan de competitieleider te worden
doorgegeven, te weten:
- de fokkersdag te Laren
- de eerste of tweede clubshow (één van beide shows)
- een 3e show naar vrije keus
 Voor de puntentelling van deze competitie wordt per dier het totaal
aantal punten gehanteerd, zoals deze vermeld zijn bij het predikaat
op de beoordelingskaart.
 Iedere fokker dient ervoor zorg te dragen dat van de 3e show naar
vrije keus een catalogus in het bezit komt van de competitieleider.
 Indien een dier van iemand anders wordt opgegeven, wordt de
betreffende fokker voor deze tentoonstelling gediskwalificeerd en
tellen de punten welke zijn behaald op deze show niet mee.
 Indien het totaal aantal punten van de 3 shows bij 2 of meerdere
fokkers hetzelfde totaalaantal geeft, dan tellen de punten welke
zijn behaald door jonge dieren dubbel. Indien het totaal dan nog
gelijk is telt achtereenvolgens het aantal van de fokkersdag en
vervolgens de 1e clubshow dubbel, indien het puntenaantal dan nog
gelijk is, beslist het lot.
 De betreffende kooinummers dienen voor de aanvang van de
betreffende keuring in het bezit te zijn van de competitieleider.
 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de
competitieleider.
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Voor deze competitie
- 1e prijs
- 2e prijs
- 3e prijs

stelt de club de volgende prijzen beschikbaar:
€.
45,= (en de eer natuurlijk)
€.
15,=
€.
7,=

Uitslag competitie 2011-2012
Naam

J. Veldman
Fokk. De
Driekleur
L.
Vorstenbosch
G. Mulder
S.
Luchtenberg
H. Philipse
F. Michiels
T. Verhoeven
J. Heeringa
H. Verrijdt
Fokk. Onze
Sport

Fokkersdag

Clubshows

Vrije keus tt

96,5+91,5+95=
283
95,5+95+96=
286,5
96,5+94,5+95,5=
286,5
95,5+95+94,5=
285
91,5+93,5+95=
280
96+95+93,5=
285,5
95,5+95+96=
286,5
94,5+95,5+95,5=
285,5

96+95,5+96,5=
288
95+95+94,5=
284,5
94+94,5+94,5=
283
96,5+92+94=
282,5
95+93+93,5=
281,5

96+94,5+96=
286,5
94+96,5+94,5=
285
93,5+93,5+94=
281
92,5+93,5+93,5=
279,5
96+94+95=285

94+93+94=281

Totaa
l pnt
857,5
856
850,5
847
846,5
566,5
286,5
285,5

96+94+0=190

190

95+0+93,5=
188,5
0+95,5+94=
189,5

188,5
189,5

M. van der Pas 93+0+0=93

93

Fokkers: volgend seizoen graag een helemaal gevulde lijst !!!
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Het doel van de club
Onze speciaalclub stelt zich tot doel de verbetering van de rassen in de
ruimste zin van het woord.
Om dit te bereiken ondernemen wij onder andere het volgende:
 De club geeft ieder jaar een jaarboekje met een vernieuwde
ledenlijst uit, zodat de leden met elkaar in contact kunnen treden.
 De club organiseert jaarlijks in augustus een fokkersdag in Laren
(gld), deze fokkersdag bestaat o.a. uit een jaarvergadering, een
keuring en een foktechnisch gedeelte. Deze dag is bij uitstek
geschikt om vragen te stellen aan de keurmeesters, ervaringen
en/of dieren onderling uit te wissen en om contacten te leggen met
collega fokkers. Het is een leerzame maar ook gezellige dag, welke
tevens een ontmoetingsdag is voor alle Rijnlander-, Eksterkonijn-,
Japanner- en Rhonkonijnfokkers.
 De club organiseert tevens ieder jaar twee clubshows, welke
worden ondergebracht bij de beide grootste landelijke shows.
De eerste clubshow is ondergebracht bij de Championshow in
Nieuwegein, de tweede clubshow is ondergebracht bij de
Noordshow in Zuidlaren. Op deze clubshows stelt onze specialclub
een extra aantrekkelijk prijzenschema beschikbaar, tevens worden
op deze shows diverse randactiviteiten georganiseerd.
 Op alle overige open en provinciale tentoonstellingen stelt de
specialclub een aantrekkelijk prijzenschema beschikbaar.
 De club neemt deel aan de organisatie van de tekeningrassendag in
Veenendaal en promoot deze show zo veel mogelijk.
 Tevens organiseert de club gedurende het tentoonstellingsseizoen
een clubcompetitie, waaraan alle inzendende leden kunnen meedoen.
 Regelmatig worden er door de club publicaties geplaatst in het
Kleindiermagazine, over behaalde successen van leden, artikelen
over onze clubrassen en verdere wetenswaardigheden.
 De specialclub adviseert de standaardcommissie over eventuele
aanpassingen van de omschrijving van raseisen, -eigenschappen en kenmerken van onze clubrassen in de standaard van de KLN.
 Enzovoort…….. (wie heeft ideeën ???)
16

Verslag 1e clubshow
Maandagavond kregen we een mail dat ze geen keurmeester hadden
voor onze clubrassen. Vreemd, want we hadden in februari/maart al
opgegeven dat de heer J. Hupjé onze rassen zou keuren, maar het
bleek dat de heer Hupjé een volle keuring had bij de Thriantaclub.
Na nog wat heen en weer gemaild te hebben, wisten we op de avond van
inkooien nog niet wie onze rassen zou keuren. Na het inkooien van de
dieren toch maar even horen op het kantoor. Daar werd ons
meegedeeld dat de heer Van der Wal onze dieren zou keuren.
Nou dat kwam nog weer goed uit, daar dit ook een clubkeurmeester is.
Donderdagmorgen gingen we om half zeven richting Nieuwegein, wat
zeer voorspoedig ging. Na een bakje koffie genomen te hebben kwam
ook de heer Van der Wal binnen. En zijn we gezamenlijk naar de dieren
gegaan. Eerst moest de heer Van der Wal nog een klasse klein
Lotharingers keuren waarbij we hem geholpen hebben als aandrager en
Alfred heeft het schrijven verzorgd.
Hierna zijn we richting onze clubrassen gegaan, 29 dieren in totaal, dat
is toch droevig. 3 Japanners met als winnaar de oude ram van Stefan
Luchtenberg met F95. Hij heeft zelf in het kleindiermagazine zijn
collega fokkers al opgeroepen tot concurrentie. 6 Eksters van twee
inzenders. Ook hier een oude ram als winnaar F 95 eigenaar Doeke
Nicolai. 15 Rijnlanders zwart-geel, 3 oude rammen 1F van G. Mulder met
96,5 punt. 1 oude voedster ZG 94,5 van de heer Veldman. Jonge
rammen tweemaal fraai met als winnaar F 96,5 van ondergetekende. Dit
dier werd tevens de mooiste van onze clubrassen. Bij de jonge
voedsters ook twee F dieren met als winnaar de heer Veldman.
Tot slot 5 blauw-gele Rijnlanders met als winnaar de oude ram met F95
punten van Fokkerij De Driekleur.
17

We willen de heer Van der Wal nog bedanken voor zijn keuring, want
samen hebben we en mooie keuring gehad met een goede kwaliteit aan
dieren. Zullen we voor 2013 een volle keuring hebben???
Hieronder de administratie van keurmeester Van der Wal, keurig!

Evert van Loo
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Verslag 2e clubshow

Op de Noordshow 2012 waren 7 japanners, 6 eksterkonijnen, 34
rijnlanders zwart en 4 rijnlanders blauw ingeschreven. Totaal 51
konijnen van onze club. Dat is wel eens minder geweest, maar het is
natuurlijk veel te weinig voor een clubshow. We zullen het er mee
moeten doen.
Dat het nog veel minder kan bewees het aantal op de Championshow
later in januari. Waarom we maar 2 inzenders van japanners hebben is
een vraag die we aan de thuisblijvers moeten stellen. Is het te laat? Is
het te duur? Dat laatste speelt bij wat leden een rol. Inschrijfgeld en
reiskosten met elkaar is voor sommigen wellicht een probleem!! Positief
is dat al onze clubrassen er nog zitten. Dat is bij een aantal rassen al
niet meer het geval.
Ik zal eens even nader op de rassen ingaan.
Japanner
7 stuks, van onze voorzitter Stefan Luchtenberg 6 stuks en van
mevrouw Beenen- Kroon 1. Ik kon er met de beste wil van de wereld
geen hoog predikaat in kwijt. Met moeite een F95 voor de MO. Het
probleem bij deze japanners is dat ze wat klein zijn en daardoor zit
direct in positie 1 al een probleem namelijk het gewicht. Een japanner
van de 4e of 5e maand moet in januari met gemak het ideale gewicht
hebben. Met ongeveer de 4e maand het minimum van het ideale gewicht
moet het fokkerstreven zijn!! Op kleur en tekening is altijd iets aan te
merken, dat weten we allemaal. Maat het begint met de bouw en type.
Dat is de basis en daar mankeert het veelal aan. Ook de pelzen moeten
voller.
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Eksterkonijn
Zes konijnen van Doeke Nicolai, zachtjes aan een eenzame strijder aan
het eksterfront!! Maar ik houd vol zei hij mij onlangs nog. “ Ik ben nu
zover dat ik het niet meer opgeef.”
Kijk, dat is de juiste instelling!! Doeke heeft een paar dieren met een
zeer goede tekening. Het gewicht is bij de dieren van Doke geen enkel
probleem. De pelzen is hij sterk aan het verbeteren. Wat ontbreekt is
medefokkers die precies als hij er fanatiek voor gaan!! Winnaar de M.O.
met F95,5. Een ram met de fraaie kop-, borst- en beenkleur die fraai in
contrast is. Vroeger was dit één positie. Nu hoort borst- en beenkleur
bij de lichaamstekening en is kop en orentekening een aparte positie.
Rijnlander zwart
Zoals gebruikelijk de laatste jaren veel topdieren. Een enkel O niet
meegerekend. Allemaal ZG en F predikaten met ZG 92 als laatste. Er
waren 10 oude rammen aanwezig. 7 behaalden het predikaat F 95 tot
F96. Net niet allemaal in topconditie qua pels en pelsconditie. Het
zachte weer zal daar ongetwijfeld aan hebben bijgedragen. Heel
opvallend dat ik bij bijna alle dieren fraaie kleur kon laten opschrijven.
Dat de kleurverdeling bij wat dieren beter kan is een vast gegeven wat
de aandacht blijft eisen. Geluk speelt hier een grote rol. Jan Veldman
showde de beste M.O. Oude voedsters showen is een kunst op zich.
Veelal komt er iets te veel wam en dat betekent einde show-time. Heb
je voedster die nagenoeg droog blijven dan is dat een kostbaar bezit.
Jan Veldman heeft zo’n voedster!
Bij de jonge rammen 4x het predikaat fraai van de 13 dieren. Dat is
zeer goed te noemen. Fokkerij De Driekleur en Jan Heeringa tekenden
voor de F dieren. Jan scoorde F 97 met de jonge ram van juni 2011 die
perfect op gewicht was. Dit dier blonk uit in type en bouw, al kan de kop
nog iets voller, maar wat wil je met een half jaar oud dier. Dit dier
blinkt ook uit in de fraaie zijdetekening met fraaie ronde stippen. De
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deeljury die groep 2 tekeningen jureerde koos deze rijnlander tot
fraaiste tekeningdier van de show. Dat zegt genoeg dunkt mij zo!! Bij
de V.J. pakte Jan Veldman de prijzen met een 1e en 2e F. Een heel
evenwichtige klasse met punten van 92 tot 96,5.
Rijnlander blauw
Twee fokkers stuurden 4 blauwe rijnlanders in. De M.O. van Fokkerij
De Driekleur scoorde met F95 en dat is niet voor het eerst!!!
Kwalitatief blijven ze nog wat achter bij de zwarte. Doorzetten maar!!
Slot
In z’n algemeenheid ben ik tevreden over deze clubshow met
uitzondering van de aantallen. Dat moet beter, anders lopen we kans
dat de rassen door niet clubkeurmeesters beoordeeld gaan worden.
Fokkers laat het niet zover komen!!
Spaar wat geld op voor de grote shows of zet een paar zeer goede
dieren te koop om iets uit de kosten te komen. Een hobby kost nu
eenmaal geld.
Gerrit Grooten
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De mooiste Japanner op de show in Utrecht!
Als je de mooiste Japanner hebt op de show in Utrecht en je hebt ook
nog de mooiste Japanner op de Noordshow, dan tel je mee. Dan moet je
wel een topfokker zijn!
Nou niet dus……………….
Ik fok nu volgens mij precies dit jaar, 25 jaar Japanners. In de
afgelopen 25 jaar heb ik keer één keer met een Japanner een
tentoonstelling gewonnen. Dat was op een tentoonstelling in Balkbrug,
bij keurmeester Thomas Kingma. Verder heb ik één maal eerder de
mooiste Japanner op de Noorshow gehad. Maar de mooiste Japanner op
de Noordshow en op de Champion Show, nee dat is me nooit eerder
gelukt.
Als blijvende
herinnering aan deze
topprestatie krijg je
dan ook nog een mooie
lijst mee, waarop je
topprestatie wordt
vermeld en voor de
eeuwigheid is
vastgelegd. De foto van
het winnende konijn en
de tekst zien er mooi
uit, je krijgt echt het
gevoel dat je iets
unieks hebt
gepresteerd.
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Dus eigenlijk zou ik trots en blij moeten zijn, dat ben ik ook wel, maar
er zit ook een heel andere kant aan dit verhaal. Op de Noordshow 2011
waren maar 7 Japanners aanwezig van 2 fokkers. Op de Champion Show
in Utrecht zaten er maar 3 Japanners, alle 3 dieren van mij.
Waar waren die andere fokkers met hun Japanners?
Stefan Luchtenberg
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NADENKERTJES, wat vindt u van……
-

Onze club wat levendiger maken door samen meer activiteiten
te organiseren

-

Voorstel van de standaardcommissie om vanaf het begin van het
ideaalgewicht t/m het maximumgewicht 10 punten te geven.

-

Buitenlandse fokkers (niet leden) in laten zenden in de Europese
klasse op de Fokkersdag

-

Vervallen van de verkoopklasse op de Fokkersdag, omdat hier
geen animo voor bleek te zijn.

-

Japannerdwergen bij erkenning inlijven als clubras

-

Samen de Fokkersdag opbouwen en ook afbreken en opruimen

-

Als fokkers van Japanners, Eksters, blauwe Rijnlanders in
groepjes samen gaan werken om zo samen het ras / de kleurslag
op een hoger peil te brengen

-

Hiervoor als fokkers eens per jaar informeel samen komen in
klein verband voor besprekingen / dieren uitwisselen e.d.

-

Jaarlijks een excursie organiseren voor leden onder leden van
onze club, roulerend door het land

-

Deze excursie laten organiseren door fokkers van onze
club(rassen) in de betreffende streek

-

Weer een rasbespreking door de clubkeurmeester gaan houden
tussen de kooien op de clubshows

-

Aanpassen prijzenschema van onze club op tentoonstellingen om
zodoende meer dieren te trekken.

-

Het prijzenschema hiervoor opdelen in de vlinder- en
streeprassen, zodat eerder prijzen gewonnen worden, omdat
het minimum aantal dieren eerder bereikt is.

-

……………………………………………………………………………………………
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Ledenlijst
Naam

straat

postcode

woonplaats

telefoonnr.

Beenen- Kroon, mevr.
A.

ras

Dedemsvaartseweg Noord 178

7775 AM

LUTTEN

0523 - 68 17 94 J+E

Blumink, H.M.

Looweg 2

7216 PJ

KRING VAN DORTH

0573 - 43 16 71

Bos, P.T.H.

Achterdijk 28

4243 TM

NIEUWLAND

0345 - 59 94 69 J

Cats, K.J.

Zonnebloemstraat 33

3202 KH

SPIJKENISSE

0181 - 62 27 82

0543 - 56 34 84 R

hermandamkot@hetnet.nl
nielsdool@hotmail.com

R

---

e- mail

h.blumink@planet.nl

vader.cats@hetnet.nl

Damkot, H.W.

Vardinkhof 2

7107 BG

WINTERSWIJK
KOTTEN

Dool, N. van den

Het Kienhout 1

7776 CG

SLAGHAREN

0523 - 23 58 02 J

Eggink, G.J.

Holterweg 19

7245 AL

LAREN (Gld)

0573 - 40 18 07 ---

Grefte, A.H.

Diepenheimsestraat 20

7496 PV

HENGEVELDE

0547 - 33 36 41 R

Groen, J.M.

Ids Wiersmahof 27

9203 RG

DRACHTEN

0512 - 53 09 24 R

jm.groen@chello.nl

Grooten, G.

Moezel 111

9204 ED

DRACHTEN

0512 - 52 42 28 ---

g.grooten@kpnmail.nl

Heeringa, J.

De Berken 7

9103 RM

DOKKUM

0519 - 29 52 15

Hester, F.

t Holweg 1

7924 PX

VEENINGEN

0528 - 39 15 78 R

Hoeben, Clim (jeugdlid)

Koesdonkerveldweg 14

5991 NR

BAARLO (Li)

06 - 128 582 04 J+E simonegonzalezmele1990@live.nl

Hoekstra, M.

D. Nieuwenhuisweg 63

9245 VE

NY BEETS

0512 - 46 20 76 R

melle.hoekstra@orange.nl

Hupjé, J.W.

Rabbershoek 14

8107 AJ

BROEKLAND (Ov)

0570 - 53 19 45 ---

janjokehupje@gmail.com

R

J. Kroodsma
Janssen- Heezen,
T.C.J. (Onze Sport)

Hiausterdyk 2

9101 PG

DOKKUM

0519 - 29 35 18

Van Weselstraat 11

6661 GN

ELST (Gld)

0481 - 37 44 73 R

fam.janssen70@kpnmail.nl

Janssen, F. (Fokkerij
"Onze Sport")

Van Weselstraat 11

6661 GN

ELST (Gld)

0481 - 37 44 73 R

fam.janssen70@kpnmail.nl

Koelen, mevr. D.C.Y. van Noordlangeweg 27

4486 PR

COLIJNSPLAAT

0113 - 69 60 00

info@mattemburgh.nl

Lindeboom, W.

Veenweg 2A

8181 NL

HEERDE

0578 - 69 55 73 ---

w.lindeboom1@hetnet.nl

Zudendorpweg 36

8084 BN

t HARDE

0525 - 65 22 63 R

avanloo@hetnet.nl
avanloo@hetnet.nl

Loo, A. van (Fokkerij
De Driekleur)
Loo, E. van (Fokkerij
De Driekleur)

R

J

Doornenkamp 17

8085 PT

DOORNSPIJK

0525 - 68 49 30 R

Luchtenberg, S.

Thorbeckehof 8

8091 XP

WEZEP (Gld)

038 - 376 44 93 R+J s.luchtenberg@aventus.nl

Maaijer, R.C.M. de

Mientweg 25a

1732 LD

LUTJEWINKEL

0224 - 54 17 86 J+E

Maaijer, Remond de

Mientweg 25a

1732 LD

LUTJEWINKEL

0224 - 54 17 86 R

Mars, J.

Garvelinkkampweg 40

7261 CJ

RUURLO

0573 - 45 35 95 J+E

Meinema, A.

Heerenveenseweg 67

8471 BB

WOLVEGA

0561 - 61 27 07

R

meinema.4@home.nl

Michiels, F.

Ophemstraat 51

OUD- HEVERLEE
(België)

0032 16 47 24
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R

freddy.michiels@telenet.be

Mulder, G.

Boterdijk 40

8072 DL

NUNSPEET

0341 - 25 63 89 R

Nicolai, D.

Kerkereed 4

8435 TD

DONKERBROEK

0516 - 49 17 48

Pas, M.M. van der

Mr. van Coothstraat 61

5397 LL

LITH

0412 - 47 98 72 R

Philipse, H.G.

Rechtestraat 6

5455 GE

WILBERTOORD

0485 - 47 86 30 R

Reefhuis, H.J.

Bossinkkamp 18a

7683 SM

DEN HAM

0546 - 67 33 58 R

3050

J+E doekenicolai@wanadoo.nl

Ruit, W. van de

Machineweg 187

1432 ES

AALSMEER

0297 - 34 39 52 R

Schram, D. jr.

Mr. C.J. Trompstraat 32

8561 BL

BALK

0514 - 60 37 51

Schram, D. sr.

Mr. C.J. Trompstraat 42

8561 BA

BALK

0514 - 60 37 59 ---

Schram, D.J.

De Oper 12

8561 EW

BALK

0514 - 60 42 42 E

d.schram5@kpnplanet.nl

Schuurman, mevr B.J.

Van Alphenstraat 11

7556 JT

HENGELO OV

074 - 242 38 79 J

si.schuurman@zonnet.nl

Sjouw, J.

Dorpstraat 49

3171 EE

POORTUGAAL

010 - 501 51 98

J

Smit, W. de

Oostlangeweg 8

4513 KB

HOOFDPLAAT

0117 - 34 85 81

R

Spoelstra, S.
Veen, Nathan van 't
(jeugdlid)

Sagenstraat 13

5503 ET

VELDHOVEN

040 - 253 26 59 J

Koekoeksweg 10

8084 GM

t HARDE

0525 - 68 05 75 R

Veldman, J.

Trigreppel 17

8491 CX

AKKRUM

0566 - 65 29 78 R

Verhoeven, M.

St. Lambertusstraat 98

5266 AH

CROMVOIRT

0411 - 64 34 90

Verrijdt, H.

Grote straat 91

5836 AD

SAMBEEK

0485 - 57 45 73 R

Vorstenbosch, L.

Langstraat 11

5244 JE

ROSMALEN

073 - 522 03 29 R

Wal, B. van der

Reijmerweg 31

6871 HA

RENKUM

0317 - 31 38 46

Wemekamp, A.

Heemsteres 63

7683 AM

DEN HAM

0546 - 67 24 14 J+E

Wiersma, F.

Monnikmolen 37

8608 XX

SNEEK

0515 - 42 21 27

R

Woestenenk, D.

Marsmansteeg 2

7245 WG

LAREN (Gld)

0573 - 40 13 18

R

R+J donnyschram@hotmail.com

d.veen21@kpnmail.nl

J+E

---

Eventuele onjuistheden, aanvullingen of wijzigingen in deze ledenlijst graag aan de secretaris doorgeven.
Dit geldt ook voor de e- mailadressen, graag een bericht naar avanloo@hetnet.nl

d.woestenenk@zonnet.nl

Clubgegevens
Bestuur
Het bestuur van de speciaalclub bestaat uit de volgende personen:
 Voorzitter
S. Luchtenberg te Wezep
tel. 038 – 376 44 93
 Secretaris + penningmeester
E. van Loo te Doornspijk
tel. 0525 – 68 49 30 (n.o.z.)
 Contactpersoon Japanner, Eksterkonijn, secretaris fokkersdag
D.J. Schram te Balk
tel. 0514 – 60 42 42
 Contactpersoon Rijnlanders + coördinator fokkersdag
D. Woestenenk te Laren
tel. 0573 – 40 13 18
 Notulist + redactie clubblad + websitebeheer
A. van Loo te ’t Harde
tel. 06 – 480 211 31
Clubkeurmeesters
De clubkeurmeesters van onze club zijn de volgende personen:
 A- keurmeester K.J. Cats te Spijkenisse
 A- keurmeester G.E.A. Grooten te Drachten
 A- keurmeester J.W. Hupjé te Broekland
 C- keurmeester W. Lindeboom te Heerde
 A- keurmeester B. van der Wal te Renkum
 C- keurmeester D. Schram te Balk
Overigen:
Internet : www.rijnekstjap.nl
Rabobank : 3052.02.197
IBAN nr. : NL 44 RABO 03 05 20 21 97
De contributie bedraagt voor seniorleden € 10,00 per jaar en voor
jeugdleden € 5,00 per jaar.
Fraaie clubstickers zijn verkrijgbaar bij de secretaris, een A4-vel
met 8 stickers kost € 2,=

