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* Clubshow 2010

Het is weer zo ver. Niet alleen zijn we weer een jaar verder, ook nu weer vinden er
letterlijke en figuurlijke aardverschuivingen plaats.
Werd de wereld vorig jaar rond de jaarwisseling getroffen door aardbevingen en
uitgebreide bosbranden nu waren extreme winterse omstandigheden gevolgd door grote
overstromingen ons deel. Ook op maatschappelijk vlak verschuiven de panelen. Grote
doofpotten gaan open en een “politieke witpen” uit het zuiden van ons land roept “ach
en wee” over ons westers mensenras. Dreigingen met verbaal en fysiek geweld zijn aan
de orde van de dag en selectie op herkomst en raskenmerken drijft mensen uit elkaar. De
een verjaagt de ander vaak louter op een veronderstelde economische
vluchtelingenstatus. Gaan we nu wel of gaan we nu niet ‘helpen’in Afghanistan ?
Economische motieven maken dat hulpverlening uitblijft. Dat terwijl miljoenen euro’s,
met behulp van de media verzameld niet ten goede van slachtoffers kunnen komen,
omdat ze niet door de corruptiepoort kunnen. Een paar jaar geleden was het nog zo dat
we Nederland op slot wilden doen voor immigranten, immers Nederland zat vol, er was
geen plek voor nog meer mensen. Nu staan kranten vol van de gevolgen van de
zogenaamde ‘krimp ‘. Het platte land ontvolkt. Mensen trekken naar gebieden waar al
veel mensen wonen. Gaan we nu mensen van elders ‘invoeren’ om onze
oudedagsvoorziening te garanderen ? Vijftig jaar geleden zonden wij missionarissen
naar minder ontwikkelde gebieden, nu voeren kerken priesters in, omdat de roepingen
in het westen achter blijven.

* Keuring Clubshow 2010
Nu zult U denken “wat heeft dat nu met onze Hollandse Kropperclub te maken ? “
Nou, alles en niets. Onze eigen vereniging en ons duivenhok zijn in het klein
afspiegelingen van de maatschappij. Zoeken naar samenwerking, harmonie en respect
voor elkaar zijn voorwaarden om een vereniging tot de ‘eeuwstatus’ te verheffen.
Complimenten dus ! Aan de huisvesting van meerdere rassen in een hok kleven voor- en
nadelen. Vitaliteit versus raszuiverheid, rust versus onrust. Een ding is duidelijk,
vechtersbazen moeten geweerd worden, veiligheid versus onveiligheid……

* Fotogalerie
* Succes in 2011

Ik wens u allen een veilig en verdraagzaam 2011 toe, een jaar waarop we straks weer op
prachtige fokresultaten mogen terugzien.
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NOTULEN JAARVERGADERING/FOKKERSDAG 25 SEPT. 2010
IN AMERSFOORT.
Afmeldingen waren er van: Beljaars, v.d.Vegt, v. Wel, de Been, Bril, Kramer,
Hagenauw, Veldhuisen, Baltes en Nederpelt.
Omstreeks 10.15 uur (na een gezellig “Drents” kwartiertje) opende voorzitter Toon
Slijpen de bijeenkomst. In de mededelingen gaf hij aan dat erevoorzitter Beljaars na een
moeilijke periode weer langzaam een beetje opknapt, de vergadering wenst hem vanaf
deze plaats heel veel beterschap; de HKC groeit langzaam, er komen jaarlijks enkele
leden bij.
Bij de ingekomen stukken gaf secr. Fedde van der Ploeg een globaal overzicht van wat
er in een jaar binnenkomt: vooral veel mails met verzoeken om kroppers, veel
kleindierverenigingen die hun jaarlijkse show aanprijzen, de Stichting van Zeldzame
Huisdieren nodigt ook de HKC uit om op 29 augustus in Liempde de Hollandse
Kroppers te promoten , de NBS meldt dat bij de standaard het begrip ‘Fouten’ nu
‘Ernstige Fouten’ gaat heten. De Notulen van de Jaarvergadering/Fokkersdag 2009

werden goedgekeurd.
Eveneens het jaarverslag van 2009.
Het financieel verslag werd door toenmalig penningmeester Robin Woudstra toegelicht.
De kascommissie (Andre Kleine Schaars) gaf aan dat het verslag in orde is bevonden.
De nieuwe kascontrole in 2011 zal door Kleine Schaars en Woudstra worden verrricht.
Daarna deelde de voorzitter de gewonnen prijzen uit: medailles en erediploma’s. IN en
OM van april ’10 geeft hiervan een goed overzicht, behalve de mooiste geelroek van
Gelok op de Clubshow is hierbij per abuis niet genoemd.
Bij de bestuursverkiezing werd Mark de Bruin met ieders instemming benoemd, ( hij
wordt binnenkort de nieuwe penningmeester) de voorzitter heet hem hartelijk welkom.
Voor de ontstane vacature van Hein v.d. Vegt heeft het bestuur nog geen kandidaat .
Het naderende EEUWFEEST werd middels een brainstorm besproken, meerdere
mensen hebben hun medewerking hiervoor reeds toegezegd en een jubileumcommissie
bestaande uit Gert Sterling, Hein van der Vegt en Fedde van der Ploeg zullen vanaf nu
de reeds bestaande ideeen en nieuw ideeen uitwerken, steeds in overleg met het bestuur.
Duidelijk kwam naar voren dat de commissie de benodigde tijd hiervoor niet moet
onderschatten en dat bij het eventueel samenstellen van een boek het verzamelen van
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kopij heel belangrijk is.
Bij het EEUWFEEST zullen de Clubshow en de Districtshows een zeer speciaal
karakter moeten hebben.
Voor de “Schakelpennen” in de IN en OM’s hebben zich opgegeven: Nico Gelok, Evert
Buter en Gert Sterling, zij kunnen de teksten digitaal aanleveren bij de secretaris.
Het concept Huishoudelijk Reglement werd door de vergadering aangenomen. De
voorzitter bedankt de heer van Wel voor het vele werk wat hij hiervoor in overleg met
onze secretaris heeft verricht. Samen met onze nieuwe Statuten uit 2009 zal dit op onze
website worden geplaatst, ook zullen de Statuten + Huishoudelijk Reglement in een

boekje worden gevat.
Nog voor de lunch kon een ieder aan de slag voor de lekenkeuring van 5 meegebrachte
jonge Hollandse Kroppers. De opstelling en de te kleine kooien bemoeilijkten dit nogal,
maar toch werd er door velen heel serieus gekeurd en overlegd. Daarna gaf “leek”Gert
Sterling op toch wel ‘professionele’ wijze zijn mening over deze 5 dieren. Dit leverde
een nuttige en leerzame discussie op over streng of minder streng keuren bij
tekeningfouten !
De meesten gaven te kennen dat te streng keuren vooral beginnende fokkers zeker niet
stimuleert. Anderen vonden dat je toch duidelijk onderscheid moet maken tussen
fokdieren en showdieren. Deze discussie is vandaag niet opgelost, in het verleden ook
vaak gevoerd en zal waarschijnlijk in de toekomst ook blijven.
Het Tentoonstellingsbeleid. De vergadering kon zich goed vinden in de voorstellen van
het bestuur. Jaap van Tol krijgt zijn laatste keuring op de Clubshow bij Avicorni in
januari 2012 ( = seizoen 2011). In 2011 zijn er Districtshows in Groningen en Heerde !
Dick van Putten vroeg of hun gebruikelijke Kropperkeurmeester v.d. Heuvel daar dan
kan keuren. Ja, dat kan. Volgens de vergadering zou het goed zijn dat andere
keurmeesters dan Clubkeurmeesters meer betrokken worden bij het wel en wee van onze
prachtige Hollandse Kroppers. Op advies van Berend Beekhuis zou het bestuur
regelmatig keurmeesters moeten uitnodigen om bijvoorbeeld de jonge dieren te keuren.
Dit voorstel wordt positief ontvangen. De vergadering prijst zich gelukkig dat vandaag
Han Voerman uit Soest als belangstellend keurmeester aanwezig is!
Dan is er P A U Z E oftewel: L U N C H !!!
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Daarna krijgt Fedde van der Ploeg het woord over Geslachtsgebonden vererving.
Het geheel wordt zichtbaar gemaakt met levend materiaal en zelfgemaakte
kropperfiguren op een flipover. Korte inhoud: duiven hebben 40 chromosomen

(doffers) of 39 (duivinnen).
Doffers hebben 2 geslachtschr. En de duivin maar 1.
Juist in deze geslachtschromosomen zitten ook de kleurfactoren en als de fokkers weten
hoe het met de vererving zit kunnen ze daar veel voordeel van hebben. Het hele verhaal
met alle mogelijkheden en ……de voorspellingen vooraf zijn op een overzichtelijk
kopietje meegegeven.
Dan volgt toch wel een historisch moment !
Naar aanleiding van steeds meer geluiden over de mogelijkheid tot uitbreiding van het
aantal erkende kleurpatronen bij Hollandse Kroppers (22), heeft het bestuur gemeend
hier eens met de leden over te discussiëren, deze discussie was zeer levendig.
De uiteindelijke conclusie was dat deze mogelijkheid er moet zijn, mits de nieuwe kleur
deel uit maakt van het erkende sierduivenkleurenblok. Deze mening was nagenoeg
unaniem.
Uitbreiding van kleuren kan volgens de meesten alleen maar meer fokkers opleveren.
Mocht de NBS naar aanleiding van een dergelijk verzoek met de vraag naar onze
speciaalclub van de Hollandse Kroppers komen, dan kan het bestuur vanaf nu positief
antwoorden !
Voor de Verkoopklasse waren slechts 4 kroppers, ze gingen alle 4 vlot van de hand.
De Jongdierenkeuring werd verzorgd door Robin Woudstra.
Er waren 16 jonge Hollandse Kroppers ingebracht, 1 geelzilver, 1 geelzilverbont, 1
roodbont, 1 wit, 1 roodzilver, 2 roodzilverbont, 5 ! zwartbont, 1 blauw en 3
zwarttijgers.
De kwaliteit was ZG en het was moeilijk de mooiste er uit te halen, de aanwezige leden
´hielpen´ de keurmeester door de witte als winnaar aan te wijzen, proficiat Robin met
deze heel mooie witte doffer.
Jaarvergadering-Fokkersdag 2011.
In principe werd 24 september 2011 afgesproken.
Wat betreft de locatie zijn meerdere leden niet zo tevreden over AKV, de ruimte is wel
wat krap, de kooien te klein, opstelling daarvan kan beter, in het algemeen een beetje
rommelig.
Als alternatief werd het dorpshuis in Voorst, bij Deventer, genoemd . Meerdere
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kleindierenverenigingen hebben daar ervaring mee, o.a. De Driehoek.
Het bestuur gaat het een en ander uitzoeken en tijdig deze eventuele verandering
melden.
Rondvraag.
Jan Weierink meldt dat hij van de leden graag foto´s voor onze website wenst te
ontvangen.
Dit kan onze website alleen maar ten goede komen
Gert Sterling vindt dat de uitnodiging voor deze bijeenkomst ook prima op onze site
gemeld kan worden.
Hiermede waren we aan het eind gekomen van onze Jaarvergadering-Fokkersdag 2010.
Nadat onze voorzitter Toon Slijpen nog eens kort de hoofdzaken van deze dag de revue
liet passeren en een ieder bedankte voor zijn-haar inbreng, sloot hij rond half 4 de
vergadering.
Deze notulen zijn gemaakt door Fedde van der Ploeg

Belangrijke prijzen seizoen 2010—2011
De Clubshow was dit jaar zeker het hoogtepunt.
Trotse winnaar Henk Snijders met 97 ptn. voor een oude blauwbont zwartgebande doffer.
Proficiat Henk ! Mooiste ander geslacht: jonge blauw zwartgebande van Tjeerd Bolding.
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Evert Buter wint de Eigenfokbeker met een fraaie roodbonte jonge doffer.
Bauke Feenstra had het hoogste aantal punten en …het fraaiste kwartet.
Dit laatste vind ik persoonlijk altijd een van de mooiste prijzen omdat je dan meerdere
prachtige dieren moet hebben.
Erediploma’s voor de fraaiste van elke kleurslag waren er voor:
Evert Buter
: Geelbont
Bauke Feenstra
: Blauw zwartgeband en blauwzilver donkergeband
Fedde v.d.Ploeg
: Zwart en zwartgetijgerd
Joop Pietersen
: Geelzilverbont en roodbont
Dik van Putten
: Roodzilver en geelzilver geband
Henk Snijders
: Blauwbont zwartgeband
Gert Sterling
: Zwartbont
Robin Woudstra
: Wit
Jan Weierink
: Blauwschimmel zwartgeband
Bij de Districtshows in Amersfoort en Avicorni was Bauke Feenstra beide keren de beste
met een oude blauw zwartgebande doffer, helaas was het aantal inzendingen beide keren erg
magertjes.
Prijzen op andere shows:
Pallandshow:
Wim te Brake (Geeltijger V/O)
De Driehoek:
Gert Sterling
(Zwarbont V/J)
Oneto:
Henk Snijders ( Blauwbont zwartgeband V/O)
Groningen:
Bauke Feenstra ( Blauwzilver donkergeband M/J)
Winkel (NH): Ronald Cornelisse ( Zwarttijger V/J)
Zeelandia:
Nico Gelok
( Blauw zwartgeband V/O)

Van de penningmeester (tijdelijk Fedde van der Ploeg)
Per 1 maart (begin verenigingsjaar 2011—2012) wordt Mark de Bruin onze nieuwe
Penningmeester. Voor de leden verandert er weinig wat betreft de betalingen e.d.
Het gironummer blijft: P 1851499
De contributie blijft 15 euro per jaar (jeugdleden 7,50)
Een advertentie blijft 10 euro per jaar ( 1 pagina ) 5 euro per jaar ( halve pagina )
Nog niet iedereen heeft de contributie tot en met 2010 betaald.
Voor het overzicht krijgen alle leden op een klein inlegbriefje te zien hoe
zijn/haar financiën t.o.v. de HKC er voor staan.
(als een lid 2 jaar geen contributie betaalt, wordt dit lid van de ledenlijst verwijderd)
Betalingen graag voor 1 maart, omdat dan het verenigingsjaar afloopt.
Namens het bestuur: F.v.d.Ploeg
Voor alle leden :

 Als er veranderingen in uw gegevens zijn gekomen ( bijv. adres,
telefoonnummer, emailadres of andere kleurslagen ) dit graag doorgeven aan de
secretaris.

 Graag voor 1 april omdat deze gegevens in het nieuwe Jaarboekje worden
vermeld, dit Jaarboekje komt eind april uit.

 Het prijzengeld van afgelopen tentoonstellingsseizoen wordt binnenkort aan u
uitbetaald. Andere prijzen worden tijdens de Jaarvergadering uitgereikt.
Te koop aangeboden/- gevraagd:

Dit is de winnaar van onze Clubshow in Leeuwarden foto:J.Weierink










Robin Woudstra heeft nog een koppel wit en een zwartbonte duivin.
Andre Kleine Schaars biedt enkele koppels wit en zwarttijger te koop aan.
Nico Gelok vraagt om blauw zwartgebande doffers.
Wie heeft belangstelling ?????

Mooi he………foto: J. Weierink



Mededelingen van het bestuur.
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 Zondag 20 maart komt het HKC-bestuur bijeen voor de Voorjaarsvergadering
bij onze voorzitter Toon Slijpen in Swalmen ( bij Roermond ). Deze
Voorjaarsvergadering rouleert elk jaar, dan bij het ene bestuurslid, dan bij een
ander. Mocht u iets voor deze vergadering aan de orde willen stellen, dan kan
dat natuurlijk.

 Voor alle duidelijkheid : De Jaarvergadering/Fokkersdag vindt dit jaar plaats
op 24 september in Voorst. ( bij Deventer ) Jullie horen hier meer van.

 Wist u dat…………de HKC regelmatig een stukje plaatst in het KleindierMagazine , in de bijlage bij de “clubberichten”.

 De nieuwe Statuten/Huishoudelijk reglement zijn keurig in een boekje
gebundeld en mocht u hier belangstelling voor hebben, dat kan. Even een
berichtje naar de secretaris en het komt voor elkaar. Tijdens de komende
Jaarvergadering zijn ze verkrijgbaar en ze staan ook op onze website.

 Wist u dat………………..Mark de Bruin (Jawel onze nieuwe penningmeester
per 01-03-11 !) voor de derde keer vader is geworden, deze keer van een
prachtige dochter: Cailynn.
Mark & Judith, Damian en Justin (broertjes)
hartelijk gefeliciteerd !!! en geniet er van met z’n allen.

 Wist u dat……………. Berend Beekhuis een website heeft ? Echt de moeite
waard om eens te bekijken. www.berendbeekhuis.jouwweb.nl

 Wist u dat ……………we dit jaar weer een hokbezoekdag organiseren ?
Waar naar toe ? Dat weten we nog niet. Waarschijnlijk de eerste zaterdag in
juni: 4 juni 2011.

WIJZIGINGEN LEDENLIJST:

ZWARTROEK

Als nieuwe leden heten we hartelijk welkom:

Allereerst de allerbeste wensen voor alle Hollandse Kroppers en hun baasjes. Ook
namens mijn baasje natuurlijk.
We hopen weer dat het een vruchtbaar jaar mag worden met een mooi aantal jongen,
want ik hoorde van mijn baasje iets over 100 jaar. Dat heb ik niet helemaal begrepen,
maar er moesten nu toch goede jongen geboren worden om dan mee te kunnen doen
voor de prijzen. Het zal dan wel geen 100 jaar meer duren denk ik.
Ik als zwartroek Hollandse Kropper heb alle jongen door de rui zien komen. Het zijn
mooie dames en heren geworden. Het (veren)pak zit hen goed zal ik maar zeggen. Al
zitten er nog wel enkele tussen die volgens mij zelf nog niet weten of ze doffer of duivin
zijn.
In de afgelopen maanden haalde mijn baasje nog wel eens enkele Hollandse Kroppers
uit het hok. Sommige kwamen na enkele dagen weer in het hok. Gewassen, geknipt en
nog net niet geschoren. Deze zijn dan naar de show geweest natuurlijk. Andere
Hollandse Kroppers zien we (helaas) niet terugkomen. Mijn baasje heeft het er altijd
over dat het aantal Hollandse Kroppers aan het eind van het jaar weer op aantal moet

A.de Groot
A. Meinel
Karin Wegter

Duurkampenweg 8 7814 PM Emmen
Querweg 27
bij Aurich Dld.
Sibculoseweg 46
7676 PC Westerhaar

We wensen deze nieuwe leden uiteraard veel plezier met onze prachtige kroppers !
Bedankt als lid heeft:
G. van Tiggelen

Van Swalmstraat 9

5175 CE Loon op Zand

Foto: F.van der Ploeg
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zijn voor de fok.
Dus geregeld krijgen enkele van mijn “collega’s” een nieuw baasje. Ik ga ervan uit dat
het ook liefhebbers zijn van het mooiste duivenras. Ik als zwartroek moet er natuurlijk
niet aan denken dat ze het als alternatief voor de kerstkalkoen gebruiken. Néé, dat zal
niet gebeuren!
Het is fris in het hok en we doen het nu dan ook rustig aan. Tijd om bij te komen en ons
voor te bereiden op het komende fokseizoen. We zien er naar uit.
Geniet allemaal nog even van de heerlijke rust en bij het eerste lentezonnetje hoop ik
weer gekoppeld te worden aan een lieve duivin. 1 jaar vrijgezel vind ik op dit moment
wel voldoende. Hopelijk denkt mijn baasje daar ook zo over.
Groeten Zwartroek.

CLUBSHOW 2010 IN LEEUWARDEN.
Ruim 2 jaar geleden besloten we op de Jaarvergadering in 2010 de CLUBSHOW onder
te brengen bij de Friese Sierduivenclub in Leeuwarden, i.v.m. hun 75-jarig bestaan.
Inmiddels is dat gebeurd en volgens mij hoeven we van dat besluit destijds geen spijt te
hebben, integendeel: Het was een groot succes !
Zowel voor onze Hollandse Kropper Club als de FSC.
Naast de 83 ingezonden Hollandse kroppers hadden we een 5-tal showkooien van
2x2x1m voor onze kroppers te leen gekregen van S.Buist bij Haulerwijk (Fr.)
Deze meneer maakt prachtige aluminiumkooien tegen zeer redelijke prijzen.
Ook in de toekomst kunnen we daar kooien lenen, mits we zelf voor vervoer zorgen, iets
om te onthouden dus !
De kooien waren opgesierd met prachtige kleurenkopieën en “schilderijtjes”van onze 22
erkende kleurslagen, onze flyers vulden het geheel op.
Voor herhaling vatbaar volgens mij.
Het bestuur van de FSC had voor deze speciale tentoonstelling “een parade van
Nederlandse sierduivenrassen” opgesteld, werkelijk een pracht om te zien !
Ook onze Hollandse Kroppers waren daarbij prominent aanwezig !
Er was veel publiek in de grote hallen en dat was voornamelijk toch wel te danken aan
de groots opgezette hobbybeurs; ook zeer de moeite waard om van dichtbij te bekijken,

foto F.van der Ploeg
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voor elk wat wils.
Wat betreft de 83 Hollandse Kroppers in de kooien wil ik me beperken tot enkele
hoofdzaken.
In de eerste plaats: Henk gefeliciteerd met de allermooiste !
Maar er waren meer zeer fraaie kroppers in diverse kleurslagen aanwezig.
Zestien kleurslagen van 14 inzenders waren aanwezig; rood, geel en de rood- en
geeltijgers helaas niet.
De geel- en roodzilvers waren prachtig, evenals de blauwen, enkele zwarten en
blauwschimmels. Zeer goede vooruitgang was er bij de rood-, geel- en zwartbonten.
De blauwbonten en zwarttijgers waren weer van zeer goede kwaliteit.
Voor een uitgebreider overzicht verwijs ik naar onze website en tijdens onze Fokkersdag
van 24 september 2011 zal keurmeester Rikus Hagenauw aan de hand van dia’s zijn
visie op de tentoongestelde dieren geven.
Secr. Fedde van der Ploeg
****En nu een verslag van keurmeester Rikus Hagenauw:
De Hollandse kroppers op de Jubileumshow in Leeuwarden 2010.
Samen met Menno Apperlo gingen we vrijdag 5 november naar Leeuwarden voor een
bijna thuiswedstrijd. Vergeleken met de gemiddelde reisafstanden die we soms afleggen
is dit een eitje. In hetzelfde weekend werd de Clubshow van de Nationale Voorburgse
Schildkropperclub ondergebracht bij de Sierduivenshow Zuid Nederland waar ik als
inzender ‘s avonds de duiven had gebracht. Om de club en het ras te promoten gingen er
ook nog 6 mee voor een volière in Leeuwarden.
Na een warme ontvangst door de enthousiaste voorzitter van de jubilerende Friesche
Sierduivenclub, Klaas de With, kon de keuring beginnen.
Schrijver Ligtenberg bleek een schot in de roos en dat maakt de keuring extra prettig.
Bedankt!
Imponerend was het, deze ruim opgezette show met een imposante rij Hollandse
kroppers en volières als blikvangers. Dit is promotie van de bovenste plank.
Omdat ik op de zondag in Loon op Zand liep te genieten, ontbrak deze keer het
“nakeuren” met de inzenders. Met de actieve secretaris Fedde is afgesproken om op 24
sept. een praatje met een plaatje over de keuring te houden.
Om mezelf het gras niet voor de voeten weg te maaien volgt daarom in dit verslag geen
uitgebreide toelichting, maar een beknopte indruk van hetgeen er getoond is.
Ongebande roekkleuren alleen in wit en zwart, met als uitschieter de oude witte duivin
(96), meerdere dieren met niet geheel correct borstbeen. In gebanden is blauw nog de
toonaangevende kleur. Hier en daar ontbrak de actie, maar ook veel goed blazende
dieren en dat bracht vaak net het verschil in beeld. De jonge duivin van Tjeerd Bolding
(proficiat!) liet op vrijdag haar kwaliteiten zien en behaalde met 96 punten de titel
fraaiste ander geslacht. Roodzilver levert ook steeds fraaie typedieren, aandachtspunten
zijn hier nog de stand, voetstukken en rugafdekking. In blauwzilver een fraaie oude
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duivin (96) met als wens iets beter doorlopende bandjes. De 4 Geelzilvers lieten ook
zeer goede types zien, de voetstukken waren hier de aandachtspunten. Ze zijn er weer,
de blauwschimmels, blij ze te zien en dat kwam in de predicaten tot uiting wat leidde tot
96 punten voor de oude duivin. De tijgerklasse bevatte ook veel kwaliteit. Vooral 2
duivinnen met 96 punten vielen op door hun forse types, prima kleur en tekening: echte
Hollandse Kroppers. Als je zwartbont ziet dan geeft dat zeker hoop voor de toekomst. In
de breedte zijn in deze klasse alle onderdelen goed vertegenwoordigd, nu nog knippen
en plakken… De 4 roodbonten waren van ZG kwaliteit, de voetstukken konden wat
royaler. In geelbont vielen de forse types op, helaas gooiden de te kleine voetstukken
ook hier roet in het eten. In blauwbont zwartgeband kom je alle onderdelen tegen die we
graag zien bij de Hollandse kropper: fors, diep gesteld, actief en vooruit blazend met
royale voetstukken. De oude doffer van Henk Snijders (van harte gefeliciteerd!) werd
met 97 punten winnaar van deze collectie. Helaas liet deze doffer het op het moment dat
de hoofdereprijzen jury erlangs liep even zitten.
Rood- en geelzilverbont geband toonden zeer goede types, maar hier liet de
showconditie te wensen over.
Deze collectie op de jubileumshow is een prima presentatie van het ras geweest, met
over het algemeen schone en goed getrainde dieren. Inzenders bedankt en op de
Fokkersdag van 24 september hoop ik met jullie nog even “na te kunnen keuren”.
Een goed 2011 gewenst.
Rikus Hagenauw.
Foto: J.Weierink

14.

de Kampioen van Henk Snijders uit Almelo

!

foto’s J. Weierink

Clubshow 2010 Leeuwarden; mooiste ander geslacht van Tjeerd Bolding.
Foto: R. Hagenauw

Het bestuur wenst jullie allemaal een
uitstekend fokseizoen !
De jongen van 2011 kunnen de kampioenen
in 2014 zijn :
ONS EEUWFEEST !!!!!
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