Notulen jaarvergadering / fokkersdag van de Hollandse Kropper club.
Gehouden op zaterdag 26 september 2009 te “Sportpark de
Bokkeduinen” in Amersfoort
Na het debacle van vorig jaar waren de omstandigheden waarin we onze vergadering konden houden nu beter
geregeld. Weliswaar stonden de kooien in de vergaderruimte zelf, we konden ze nu wel in alle rust en met
voldoende ruimte bespreken, zonder te worden afgeleid door andere fokkers of hardlopers.
Na het inkooien van de meegebrachte (jonge) dieren voor bespreking en verkoop kon rond 10.30u de
vergadering worden geopend door onze voorzitter met een welkom aan alle aanwezigen, in het bijzonder de ereleden. Vooruitlopend op punt 8. (de bestuursverkiezing) geeft de voorzitter nog aan dat er zich tot op dat
moment nog geen kandidaten hebben gemeld.

2. Mededelingen
 Afmeldingen zijn ontvangen van de heren Pietersen, van Es, Sterling, Bolding, Veldhuizen en
Nederpelt.
 Johannes Kramer is dit jaar 25 jaar lid van de Hollandse Kropper Club
 Eveneens 25 jaar actief, maar dan als keurmeester is Jac van Tol. Hij ontvangt hiervoor een fles wijn.

3. Ingekomen stukken
Er is bericht ontvangen van Avicorni dat de show 2009 wordt verschoven naar eind januari. Lokatie blijft wel
gelijk.

4. Notulen jaarvergadering / fokkersdag 2008
Deze notulen worden zonder verdere aan- en/of opmerkingen goedgekeurd.

5. Jaarverslag 2008
Fedde neemt het jaarverslag 2008 door. Ook dit verslag wordt zonder verdere aan- en/of opmerkingen
goedgekeurd.

6. Financiën
Financieel jaarverslag
 Robin Woudstra geeft een toelichting op het fiinancieel jaarverslag dat is opgenomen in de In en Om van
april 2009.
 De kascontrole commissie heeft een paar (kleine) foutjes ontdekt. Er bleek in 2 gevallen een ‘1’ te zijn
weggevallen. Beide foutjes bleken tikfouten te zijn en zijn inmiddels gecorrigeerd.
 Bespreking van de begroting voor 2009: de contributie voor 2008 van de NBS is nog niet voldaan.
Daarom is in de begroting van 2009 dit bedrag voor 2 jaar opgenomen. Verder vallen de hogere kosten
voor het betalingsverkeer op: dit komt door de toegenomen kosten van het internet bankieren.
Kascontrole commissie
De kascontrole commissie heeft dit jaar bestaan uit de heren Bolding en Sterling. Helaas konden beiden niet bij
de vergadering aanwezig zijn. De kascontrole commissie heeft echter per brief laten weten dat (op de eerder
genoemde tikfoutjes na) alles in orde was en stelt voor de penningmeester decharge te verlenen, hetgeen onder
applaus gebeurt. Voor de nieuwe kascontrole commissie stellen zich beschikbaar Udo de Been en Robin
Woudstra.

7. Uitreiking prijzen
Op zijn verzoek krijgt de winnaar van de clubshow 2008 geen beker, maar wordt dit omgezet in een geldbedrag.
Besloten is dat dit voortaan altijd mogelijk is. Wel krijgt Henk Snijders de herinneringsmedaille. De prijs voor
“de fraaiste Hollandse Kropper, van het andere geslacht” en de “Spruijt – herinneringsprijs” wordt uitgereikt aan
Dick van Putten. Hierna krijgen alle winnaars per kleurslag hun diploma.

8. Bestuursverkiezing
Aftredend en helaas niet verkiesbaar is Robin Woudstra. Zoals aan het begin van de vergadering al was

aangegeven zijn er geen kandidaten naar voren gekomen. Robin is bereid gevonden om in ieder geval tot januari
2010 de rol van penningmeester te blijven vervullen. Voorzitter bedankt Robin voor de vele jaren inzet, hetgeen
met applaus wordt bekrachtigd.

9. Voorstel en stemming statutenwijziging
De wijzigingen van de statuten zijn tijdens de jaarvergadering van 2008 reeds besproken. Toen waren er echter
te weinig leden aanwezig om veranderingen ook daadwerkelijk vast te kunnen stellen. Vandaar dat het punt nu
weer op de agenda staat. De vergadering gaat akkoord met de veranderingen waarna de voorzitter Adrie van Wel
bedankt voor zijn input.
De nieuwe statuten zullen, als apart boekje, bij 1 van de volgende In en Om’s worden verspreid.

10. De “leken – keuring”
Omdat de dieren dit jaar beter en ruimer stonden opgesteld dan vorig jaar kwam ook de jongdierenkeuring beter
uit de verf. Door Robin zijn 4 dieren aangewezen waarna door de meeste aanwezigen de gelegenheid werd
aangegrepen om de dieren aan een kritisch oog te onderwerpen. De eigen uitslag kon later op de dag worden
vergeleken met de beoordeling door Robin tijdens de jongdieren keuring.

11. Presentatie over de “mini – Hollandse Kropper” door Martin Timmerman
Om ook eens informatie van “buiten de Hollandse Kropper club” te krijgen is Martin Timmerman uitgenodigd
om over zijn ervaringen met het fokken van “mini Hollandse Kroppers”, of zijn het “Zeeuwse Kroppers”, te
praten.

Martin blijkt een zeer enthousiast verteller over zijn ervaringen. Na het fokken van een (groot) aantal andere
rassen is hij bij de kroppers terecht gekomen. Naast de Hollandse Kropper was dit ook de Engelse (dwerg-)
kropper. Deze combinatie gaf hem het idee dat het mogelijk moest zijn om ook een duif te fokken die lijkt op de
Hollandse Kropper, maar dan in een kleine uitvoering.
Wel gaf Martin aan dat de mini kroppers geen Hollandse Kropper bloed heeft, maar dat hier andere rassen voor
zijn gebruikt. Dit wordt uitgelegd via een vrij technisch, erfelijk verhaal waarvan het te ver voert om dit hier te
herhalen.
De mini kropper blijkt een vrij reproduktief ras te zijn. Jonge kroppers zijn al met 4 maanden geslachtsrijp
waardoor het in principe mogelijk is om 3 generaties per jaar te fokken. Hierbij komen soms verrassende
uitkomsten aan het licht uit eerdere kruisingen. Zo is het voor gekomen dat na ongeveer 10 generaties er plots
weer witte staarten terug kwamen.
De mini kroppers blijken een vitaal ras dat weinig medicijnen nodig heeft. Alleen af en toe ontwormen met een
normaal middel. Wel wordt streng geselecteerd op dieren met afwijkingen, die gelijk worden verwijderd. Het
volgende doel van Martin is om het ras gestandaardiseerd te krijgen, te beginnen met de kleur zwart.

12. Tentoonstellingsbeleid in de toekomst
In het vraagprogramma van de Keistad show staat dat de Hollandse KropperClub hier de clubshow heeft
ondergebracht. Dit is onjuist!.

Het voorstel van het bestuur wordt onveranderd overgenomen en ziet er als volgt uit:

2009

Clubshow
Avicorni in Utrecht

2010

Leeuwarden

Distriktshows
 Oneto
 Zuidlaren
 Keistad show in Amersfoort
 Avicorni in Utrecht

De stemming welke keurmeester in 2010 in Leeuwarden de clubshow zal keuren ziet er als volgt uit:
1.
Rikus Hagenauw
16 stemmen
2.
Jac van Tol
10
,,
3.
Robin Woudstra
9
,,
4.
dhr. Struik
3
,,

13. Verkoopklasse
Onder de bezielende leiding van Jan Weierink wisselen 2 koppels van eigenaar.

14. Jongdieren keuring door Robin Woudstra
De aanwezige dieren worden door Robin gekeurd, waarbij uiteraard ook aandacht voor de dieren die onderdeel
uitmaakten van de leken keuring. Er waren in totaal 20 jonge dieren in de kleurslagen rood-, wit-, blauw-, geel-,
geelzilver-, roodzilverroek, zwart- en rood getijgerd, rood- en geelbont. Tijdens de keuring kwamen een aantal
discussie punten naar voren.
Eén van de punten die naar voren kwam is het “kromme borstbeen”. De vraag is: waar leg je de grens, wat is wel
krom en wat niet? Volgens de beschrijving moet het borstbeen onberispelijk zijn, “slingers” zijn een
uitsluitingsfout. Jack Beljaars geeft aan dat we hier wel streng op moeten zijn, maar dat het in verhouding tot de
rest van het dier moet worden beoordeeld. Bij een topdier moet het dus worden meegenomen en vermeld, maar
wordt er wel, bijvoorbeeld, 1 predicaat minder gegeven.
Helaas is nog onbekend waardoor het kromme borstbeen wordt veroorzaakt. Als remedie kan levertraan helpen.
Jack Beljaars voegt hier aan toe dat er in die gevallen dan ook kalk moet worden toegediend
omdat levertraan vitamine D aan het bot onttrekt.
Uiteindelijk komt een jonge zwart donker getijgerde van Fedde als winnaar uit de bus die hiervoor als prijs een
pentekening van Joh Lentink ontvangt.

15. Datum Jaarvergadering / fokkersdag in 2010
Deze wordt vastgesteld op 25 september 2010, evenals dit jaar op het inmiddels bekende adres: de Bokkeduinen.

16. Rondvraag
Robin Woudstra geeft aan dat er nog een 6-tal leden hun contributie 2008 nog hebben voldaan. Dhr. Kleine
Schaars geeft hierop aan dat het toevoegen van een klein briefje in In en Om een goede reminder is.

17. Sluiting
Na dankzegging van de voorzitter voor een ieders medewerking sluit Toon rond 16.15u de vergadering en hoopt
dat iedereen goede resultaten heeft in het komende tentoonstellings- en fokseizoen. Tevens hoopt hij een ieder

volgende jaar weer te zien.

