
 

 

Jaarsverslag  Verenigingsjaar  2013   van de  secretaris. 

 

Topshow 2013  op Zaterdag 16 Februari. 

Met de V.W. bus vol dieren gingen we zaterdag ochtend om 7 uur richting Zaandam om in 

het Tuincentrum Ranzijn de top show 2013 te beleven. Daar aangekomen al vele inzenders 

bezig met dieren in te kooien. Het aantal dieren wat in gebracht was viel toch eigenlijk erg 

mee gezien de tijd van het jaar. 

Eerst maar koffie echter de capaciteit van de apparaten zorgde voor enige vertraging Hierna 

de keuring ook nu werd elk dier twee maal beoordeeld door een andere keurmeester. In dit 

systeem willen per keurmeester over het zelfde dier nog wel eens grote verschillen ontstaan 

per beoordeling. In uiterste gevallen worden deze verschillen besproken en gecorrigeerd. De 

prijsuitreiking wilde niet best lukken, de  organisatie had helaas alle de daar voor benodigde 

uitslagen niet op tijd voor handen. Voor het overige met elkaar best wel een gezellige dag, 

dieren in de kisten en op voor de thuis reis. 

Paastentoonstelling     voor de 115de  keer op woensdag 20 Maart 2013 in Schagen. 

Naast het grote vee op de markt onze Kleindieren op het middenplein in het Mekado. 
Aanwezig een circa 180 dieren in alle verscheidenheid van rassen en kleurslagen. Het is elke 
keer weer een belevenis hoeveel mensen en vooral de kinderen van dit dier gebeuren 
genieten. Juist op deze plaats ben je als kleindierliefhebber in de gelegenheid met zoveel 
publiek vragen op velerlei gebied betreffende de dieren toe te lichten. Openheid hierover is 
een belangrijke taak in deze tijd, de ideale plek voor een goed PR. 

De keuring is vlot verlopen zodat de prijsuitreiking op tijd kon aanvangen. Er zijn weer heel 
veel bekers en voor de kampioen fraaie bekronings kaarten en bij behorende rozetten 
uitgedeeld. Om twee uur mochten de dieren weer mee naar huis, einde van een aantal heel 
gezellige uren op een dag als deze. 

Jack en Silvia Langes en medewerkers wederom veel dank voor de totale organisatie. 

Technischedag Konijnen op Zaterdag 1 Juni 2013. 

De dag voor de tweede maal georganiseerd door  K.D.S.V. ,, De Duinstreek” bij de Fam.Pronk 
in Tuitjehorn. Hiervoor waren tevens uitgenodigd  de verenigingen ,,Winkel en 
Omstreken”en ,,Nut en Genoegen”. 

De Inleider van deze dag was keurmeester Martin Kok. 

Op het programma stonden de volgende onderwerpen;  Lijnenteelt, voor en na delen, het 
verbeteren van kleuren. Het bespreken van diverse vooral van mee gebrachte dieren. Het 
begon met een soort quiz van diverse vragen b.v. hoeveel rassen  staan in de standaard, wat 
is van een ras het land van herkomst, welke ras heeft  de hoogste kleur verdunning enz. dit 
was door elkaar genomen vrij pittig, gemiddeld waren de scores niet hoog. 



 

 

Verder zijn de boven genoemde programma punten besproken heel leerzaam met 
aansluitend opbouwende discussies. In de middag zijn diverse rassen op tafel gezet en 
besproken. Al met al zeer interessant om waar te nemen wat aan de hand van een 
deskundig iemand de plussen en de minnen van een voor gebracht dier zijn. In zijn geheel 
een leerzame uitleg en goede  voordracht. 

Rabo fietssponsortocht 2013. 

Heeft plaats gevonden op Zaterdag 8 Juni startplaats Nieuw Niedorp. De route welke langs 
diverse mooie plekjes over een afstand van ongeveer 34 km. Is met 8 personen volbracht. De 
twee jaren hier voor is om reden van slechte weersomstandigheden door onze vereniging 
niet deel genomen. Ook nu was het direct niet zo dat fietsen nu een makkie was, veel wind. 
Dus bij deze  dus nog dank aan de deelnemers voor deze prestatie om een geld bedrag voor 
de vereniging binnen te halen. 

 

 

Fokkerskeuring en BBQ Zondag 16 Juni 2013. 

Op deze Zondagmiddag zijn een aantal leden bij R.v/d Steen begonnen het beoordelen van 
diverse mee gebrachte dieren (konijnen en hoenders). De ervaring heeft geleerd dat het nog 
best tegen valt om het beoordelende werk goed uit te voeren. Aan het eind van ons keuren 
werden al deze dieren opnieuw gekeurd  bij de konijnen door de leden keurmeesters Adrie 
Hertogh en Cor Bregman en bij de hoenders Jochem Ypma. Aan de hand van hun 
bevindingen konden wij vergelijken hoe goed of de onze was, nogmaals  het was geen 
eenvoudige opdracht, echter wel weer leerzaam. 

De dames waren met ons meegereisd om hier bij het Museum,, Uit Grootmoederstijd”te 
bezichtigen. Aansluitend met elkaar genoten van een heerlijke B.B.Q.  Samen gevat een 
gezellige middag en avond. 

 

 

 



 

 

Westerlanderdorpsfeest 22-23 Juni 2013. 

Het Jaarlijks terugkerend feestelijk buiten evenement op zaterdag en zondag. Op zondag zijn 
wij als ,,Nut en Genoegen”op uitnodiging ook aanwezig. Er was een marktkraam voor ons 
gereserveerd waar wat verschillende klein dieren in onze kooien werden getoond. 

Op de grond nog een paar grote kooien met Orpington hoenders. Gezien de koude 
winderige omstandig heden zelfs later af en toe een bui  viel het nog wel best mee  met de 
publieke belangstelling. In het geheel genomen was het toch wel weer een goede 
gelegenheid om opnieuw te laten zien wat het houden van kleindieren als hobby voor 
mensen kan betekenen. 

Op Zaterdag 29 juni 2013 K.D.S.V. Broek in Waterland bij ,, Nut en Genoegen”op hok 
bezoek. 

Op deze zonnige zaterdag zijn 10 personen van deze vereniging bij vijf fokkers van ons op 
bezoek geweest. De eerste stop bij Jan Nes na de koffie en het dieren bekijken naar Drè 
Bontekoning Alaska’s bekijken  vervolgens Klaas Hoornsman zijn dier verzameling bekeken, 
gevolgd door in het na bij gelegen winkelcentrum  van soep en een broodje te genieten. Na 
deze lunch pauze naar Cor Bregman gereden om kennis te nemen van Cor zijn uitleg over 
het houden en bezichtigen van zijn Fr. Hangoor en Luchs konijnen. Het laatste bezoek is bij 
Ton Kortekaas geweest Orpington groot en Barnevelder Krielkippen, voliȅre met allerlei 
vogeltjes bekeken. Tevens heeft Ton als imker veel interessants over zijn bijen houderij 
kunnen vertellen. Nog even nagenieten met elkaar van koffie met wat lekkers. Onder dank 
zegging voor deze gezellige dag werd door  hun voorzitter een grote beker voor onze 
tentoonstelling aangeboden en tevens een uitnodiging om in 2014 bij hun  op hok bezoek te 
komen. 

 

 

 

 



 

 

De Jongdierendag op Zaterdag 7 September 2013. 

Deze dag wederom georganiseerd door vier verenigingen Kotex,Duinstreek,Winkel en 
Omstreken en Nut en Genoegen. Ruim 200 dieren ingeschreven teleurstellend resultaat als 
door vier verenigingen wordt deel genomen. Alles was weer bij elkaar gebracht in de 
manege van de Wiron ruiters. Een ideale ruimte veel licht en goede temperatuur. 

De algemene bevindingen van de keurmeesters welke konijnen, hoenders en cavia’s hebben 
gekeurd ,zij vonden dat met name konijnen en hoenders veel dieren nog erg jong waren met 
het gevolg dat de waardering bij de dieren soms wat aan de lage kant uitkwam. 

Met de lunch pauze genoten te hebben van goed verzorgde brood tafel werd de keuring 
voort gezet met het uitmaken van de beste dieren. Altijd weer momenten van spanning voor 
de kans hebbers 

Fraaiste bij de konijnen, A klasse   Rammen    Vlaamse Reus        Gebr. Laan 

                                                             Voedster    Vlaamse Reus        Aad Pronk 

                                            B klasse   Rammen     Alaska                    Drè Bontekoning 

                                                             Voedster     N.H.D.                    Ron de Nijs 

Winnaar bij de hoenders waren        Santema  en Hoogzaad met Wyandotte kriel 

Bij de jeugd was Sanne Schouten met een N.H.D. Madagaskar konijn de beste. 

Hierna alles netjes met elkaar opruimen de kooien en toe behoren in de berging. Een mooie 
dag ten einde, met toch een gevoel op wat voor manier een volgend jaar  verder. 

 

 

 

 

 



 

 

Hoendercompetitie-Zaterdag 28 September 2013. 

K.D.S.V. Kotex had deze keer de organiserende taak om samen met de vereniging Nut en 
Genoegen, Winkel en Omstreken, Jongleven en Bergen  de uitdaging aan te gaan wie op 
deze dag  gaat winnen. 

Locatie was museum ,,Oud Anna Paulowna”te Breezand.    Keurmeester Zwama had de taak 
zijn deskundigheid hier te bewijzen, op een enkele keer na dat er sprake was van enige 
twijfel is de keuring naar tevredenheid verlopen. De eindklassering was Jong Leven  1e , Nut 
en Genoegen 2e  en Bergen 3e . 

Wieringerlandshow op 9 en 10 November 2013. 

Een show als deze heeft in dit jaar toch wel speciale aandacht gekregen. De vereniging 
vierde zijn 75e verjaardag  een reden te meer iets extra toe te voegen aan deze show. Wij 
hebben met elkaar gezorgd in de manege van de Wiron ruiters voor een mooie en vlotte 
opbouw. De inrichting was heel goed verzorgd, kooien opstelling, de vijver, aankleding van 
de kooien met het nieuwe doek, weer heel veel bloem versiering daar boven op met dank 
aan Arno Kroon. Lijnen met gekleurde 75j. vlaggetjes boven in de hal gespannen maakte het 
geheel feestelijk. 

De knuffelhoek voor de kinderen en niet te vergeten weer de tombola. De keuring op 
zaterdagmorgen aanvang 9 uur vlot en gezellig verlopen. Na de traditionele Nasi maaltijd  
aanvang eind keuring. Er werden  een aantal stuk  voor stuk fraaie dieren voor gebracht, het 
was voor de keurmeesters een prettige taak om hier de kampioenen in te vinden, het 
resulteerde uiteindelijk zelfs in 2x het U predicaat bij de konijnen. Zo’n uitslag geeft wat 
extra’s aan de show. 

Ook is het nieuwe evenement konijn-hop onderleiding van Anja Schӧnfeld  gedemonstreerd. 
Veel mensen hebben kunnen zien hoe daar voor getrainde konijnen deze hindernisbaan over 
kwamen, leuk om te zien het voegde op deze dag echt iets toe. 

Tonia Vergunst heeft met haar ratten promotie stand op zondag veel belangstelling gehad. 
Zondagmiddag prijsuitreiking weer een hoogte punt. Voorzitter  kon burgemeester  Nawijn 
welkom heten, na een kortte toespraak is hij op verzoek van de voorzitter overgegaan met 
het uitreiken van de ereprijzen. Hier waren ter gelegenheid van dit jubileum een paar zeer 
speciale prijzen te vergeven. Op verzoek  aan het Koninklijk huis waren twee grote 
eremedailles met de beeltenis van de koning er op voor de winnaar bij de konijnen en bij de 
hoenders beschikbaar gesteld. 

De burgemeester heeft aan de twee winnaars Bosma en Kortekaas deze gedenkwaardige ere 
penningen met de behorend felicitaties overhandigt. Hierna het slot gedeelte, dieren 
uitkooien en alles met elkaar opruimen. Door de vele helpende handen was deze klus snel 
geklaard, gevolgd door met elkaar  te genieten van de snert, morgen alle materialen weer 
opbergen en dan is deze mooie show tot het verleden gaan behoren. 

Hieronder de belangrijkste uitslagen; 

Totaal 467 inschrijvingen een klein verschil met 2012 het waren er toen 470. 



 

 

Resultaten per diergroep ;   

De kampioenen. 

Konijnen;  C.Klasse     A.Bontekoning met Alaska V.J.              F.96.5 

                   A.Klasse     A.Bosma           m.b.m.Kleurdwerg V.    U 98 

Hans Sommer    behaalde  ook een U pred. 98 met Zwart.Grannen M.J. 

Fraaiste konijn  jeugdlid   Fin van Horick m.b.l Kleurdwerg      F 96 

Cavia’s         M.A.Mars   A.Klasse    F 97 

Hoenders;   Ton Kortekaas        Orpington  M.J.     F 96 

Dwerg Hoenders;  W. Hoogzaad  Wyandotte  V.   F 96  

Serama   Koen Bos  een pred. ZG 

Watervogels ;     G. Vriend   kwaker M.J.  F 96 

Sierduiven;    S.Koorn    Oosterseroller Rood  M.O.  96 p. 

Hierbij nog een samenvatting van wat getallen de show betreffende,  

Konijnen,  C.Klasse  20x F- waarvan 1x 97 p-  1x 96,5- 2x 96-  48x ZG  op 86 gekeurde dieren. 

                   A.Klasse  2x U-  33x F- waarvan  5x 96-   86x ZG  op 166 gekeurde dieren. 

Cavia’s     6xF-1x97- waarvan 2x96- 5xZG   op 16 gekeurde dieren. 

Hoenders;  6x F96- 19x ZG  op 48 gekeurde dieren. 

Dwerghoenders;  4x F 96- 33x ZG  op 75 gekeurde dieren. 

Serama’s;  1x ZG  op 2 gekeurde dieren. 

Watervogels;   5xF 96- 10x ZG   op 16 gekeurde dieren. Waarvan 1x dis. 

Sierduiven;   10x 96p-  10x 95p  op 37 gekeurde dieren. 

Gemiddeld een mooie score 2x U -  77x F-  261x ZG.  Sierduiven   10x96p- 10x95p. 

Het aantal getatoeȅerde konijnen in 2013 was 322. 

Het aantal leden 69+2 donateurs, daarvan 46 met een fokkerskaart. In dit jaar  is 4x 
bestuurlijk vergadert, de leden vergaderingen ook  4x. 

Margret Bos   heeft twee maal een interview bij een fokker van Nut en Genoegen thuis 
gedaan. 

Zij heeft onder de noemer,,Fokker in Beeld”een leuk  en interessant artikel met foto’s voor 
de Nieuwsbrief gemaakt. Margret in zover het bij jou de tijd het toe laat blijf hier mee door 
gaan, het maakt het lezen van deze Nieuwsbrief alleen maar leuker. 



 

 

Dan was dit jaar ons lid Homme Heidema wel een speciale jubilaris 70 jaar konijnenfokker en 
wat dit nog  specialer maakt dat hij al die jaren het ras Hollander  is trouw gebleven. Tijdens 
de opening van de Provinciale Bondstentoonstelling in Winkel is voor deze zeldzame 
gebeurtenis Homme al in het zogenaamde zonnetje gezet. Onze voorzitter Jan Nes heeft in 
woord en dank Homme  geȅerd. De daad bestond uit een fraaie herinnerings standaard van 
de Prov. Bond Noord Holland aan te bieden en van Nut en Genoegen een fraaie ingelijste 
oorkonde met een bij behorende bos bloemen. 

Met deze weergave van de vele mooie activiteiten welke in dit afgelopen jaar zijn geweest, 
wil ik graag afsluiten met U allen zoveel als mogelijk is een goede gezondheid toe te wensen 
en aan de fokkende leden zij weer het nodige geluk moge vinden in deze mooie kleindier 
hobby. 

In het jaarverslag is over al wat in 2013 gepasseerd is samen gevat. In de Nieuwsbrieven (als 
U ze nog heeft) staat het uitgebreid terug te vinden.                    Klaas Hoornsman     secr.   

Aktiviteiten  2014 zijn; 

Woensdag      9      April            Kleindiershow Paasvee Schagen 
Zaterdag       14     Juni              RABO fietssponsertocht. 
Zondag          15     Juni              Fokkerskeuring  +  BBQ bij Rob v/d Steen 
Zaterdag       21     Juni              Hokbezoek naar Broek in Waterland 
Zondag          22     Juni              Westerlander Dorps feest 
Zaterdag         5      Juli               Hokbezoek  D.V.S. Oudega  bij N&G. 
Vrijdag          29      Augustus     Jongdierendag (avond) 
Zaterdag       27      September Hoendercompetitie. 
Zaterdag         8      November  Wieringerlandshow 
Zondag            9      November  Wieringerlandshow 

 

 

 


