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Hollanderclub, waarbij ondergebracht de Witte van Hotôt,  
opgericht op 5 september 1920. 
 
Secretariaat:  W.J.G. Basoski,  
 Koolzaadakker 3,  
 8091 ML Wezep,  
 t: 038 – 3761412,  
 e: w.basoski@chello.nl 
 
Bestuursleden: telefoon email jaar van aftreden 
Jan. G. Derksen (voorzitter) t: 0575 – 552848  e: jan.g.derksen@kickxl.nl   2013 
John Basoski (secretaris) t: 038 – 3761412 e: w.basoski@chello.nl 2015 
Frans Oude Elferink (penningmeester) t: 0561 – 481481 e: Frans@OudeElferink.nl  2014 
Hennie Wagenmans-Vrugteveen  t: 0572 – 361244 e: hg.wagenmans@hotmail.com  2013 
Janneke Slendebroek t: 038 – 3312312 e: jslendebroek@hetnet.nl 2015 
Jilles Koornneef t: 010 – 5213978 e: jilles.koornneef@hotmail.com 2015 
Ben Meijer t: 0321 – 322082 e: benmeijer@chello.nl 2014 
 

  
Contributie:    Senioren:  €15,00 per jaar 
    Jeugdleden: € 5,00 per jaar 
    Bankrekening: ING nr. 4318500 
    t.n.v. Hollanderclub te Munnekeburen 
 
Clubshows:   Noordshow te Zuidlaren 
   Champion Show te Nieuwegein 
 
Ereprijzen:   Uitvoerig prijzenpakket voor clubshows,   
   geldprijzen voor open tentoonstellingen 
 
Nieuwsbrief:   Verschijnt twee keer per jaar (mei en december) 
 
Redactieadres Nieuwsbrief & website:   
B.J.M. Meijer   Samenstelling Foktechnische Commissie FTC 
Het Wapenschild 45   Wim Lindeboom (vz),  e: wlimetree@hetnet.nl 
8255 DP Swifterbant   Theo Janssen,  e : theojanssen4@upcmail.nl 
t: 0321 – 322082   Bertus Lanting,   e: b.lanting@home.nl 
e: benmeijer@chello.nl    Jan Mars,  e: j.a.m.mars@online.nl  
w: www.hollanderclub.nl  Ben Meijer (secr.), e: benmeijer@chello.nl  
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Nieuwsbrief 46 Hollanderclub 
 waarbij ondergebracht de  
 Witte van Hotôt 
 
In deze Nieuwsbrief vindt u o.a.: blz. 
 
Woordje van de voorzitter 4 
Agenda Jaarvergadering 5 
Notulen Jaarvergadering 2012 6 
Jaarverslag secretaris  8 
Financieel verslag en Begroting 2013  9 
Vervolg op de reis naar Zwitserland 10 
Hoe is de stand van zaken op dit moment van de Witte van Hotôts uit Zwitserland 12 
Europashow Leipzig 2012 13 
Veiling 2013  14 
Jeugdshow Laren 15 september 2012  15 
Hollander met Japanner tekening of Japanner met Hollander tekening? 16 
Gerrit Grievink en zijn bruine Hollanders 18 
De Hollanders en Witte van Hotôts op de Nationale Tekeningrassenshow 21 
Uniformeringdag Hollanderclub 2013  22 
Opnieuw de dubbel voor Coen van Slooten 23 
Kampioenen Clubshows 2013  27 
Nieuws van de secretaris 27 
Verslag van de Foktechnische Commissie 28 
Iets minder Hollanders in de kooien tijdens de Noordshow 29 
Verslag van de 4de Championshow in Nieuwegein 31 
Helpers Noord- en Championshow bedankt! 33 
Vraagprogramma Fokkersdag Hollanderclub 22 juni 2013  34 
Bestuursvoorstel Keurmeesterbeleid 35 
 
 
 
Noot van de redactie. 
Dit is al weer nummer 46 van de Nieuwsbrief van de Hollanderclub. Over 2 jaar hopen we u het 50ste 
nummer te kunnen presenteren. Dat moet dan ook een echt feestelijk nummer worden. Heeft u 
suggesties? Laat het ons dan weten!  
Het volgende jubileumjaar begint dan ook al aardig in beeld te komen, nl. het 100-jarig bestaan van 
de Hollanderclub in 2020.  
 
Ook dit keer was het passen en meten bij het samenstellen van de Nieuwsbrief. We hebben zelfs een 
bijdrage moeten doorschuiven naar december. Aan kopij dus geen gebrek binnen deze club.  
 
Achter de schermen wordt gewerkt aan een nieuw jasje voor de website. Onze website 
www.hollanderclub.nl  bestaat  al weer bijna 10 jaar in zijn  huidige vorm  en dan wordt het hoog tijd 
voor een wat modernere presentatie. De eerste ideeën zijn uitgewisseld met een website bouwer. We 
denken aan een dynamischer openingspagina waarin van meerdere onderwerpen zoals Nieuws, 
Agenda, Uitslagen Tentoonstellingen, de meest recente informatie word getoond, waarna je door kunt 
klikken voor meer informatie. De hoofdstructuur zal grotendeels blijven bestaan, wel denken we aan 
een kleiner  aantal hoofdthema’s  om de website nog overzichtelijker te maken.  
Voor goede suggesties en creatieve ideeën houden we ons natuurlijk aanbevolen. 
 
De sluitingsdatum voor het aanleveren van kopij voor de volgende Nieuwsbrief  is 15 november 2013. 
U kunt uw bijdragen mailen naar benmeijer@chello.nl.  
 
Ben Meijer, 20 mei 2013
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Voorwoord. 
 
We kunnen er niet aan ontkomen dat onze hobby de gevolgen van de economische crisis in meer of 
mindere mate ook gaat voelen. We moeten het allemaal met een beetje minder doen en op die 
momenten is het fijn als je gezamenlijk een hobby hebt, die je wat op andere gedachten kan brengen. 
Als bestuur van de Hollanderclub zullen we er dus voor moeten waken dat de activiteiten die we doen 
voor een ieder betaalbaar blijven. Ondanks een licht negatief financieel resultaat dit boekjaar, zal er 
geen voorstel komen tot contributieverhoging. De vraag is: “zijn we in staat om op een andere manier 
geld te genereren?” Uw ideeën zijn in deze van harte welkom. Het is dan ook plezierig te horen dat er 
leden zijn die belangeloos activiteiten voor de club kunnen en willen verrichten. 
Van groot belang is en blijft dat we naar elkaar luisteren en waar nodig elkaar helpen en versterken. 
Voor mij voelt het aan als “we zijn één club” en we hebben wat voor elkaar over. De lopende discussie 
als: “prijzen van fokdieren moeten omhoog” heeft duidelijk ook een keerzijde.  
 
Communicatie 
Heb de afgelopen tijd gelukkig ervaren dat we in staat zijn elkaar te kunnen aanspreken op bepaalde 
zaken. Een ieder ervaart en beleeft zaken op zijn of haar eigen manier. Dan kan het wel eens 
voorkomen dat bepaalde aspecten geheel anders geïnterpreteerd worden dan zij/hij verwacht. Ook als 
bestuur lopen we soms tegen dingen aan, in de periferie van onze hobby, waarvan wij denken dat we 
zo niet met elkaar moeten en willen omgaan. Het wordt nog pijnlijker als het om mensen gaat. Het niet 
bereid zijn om over persoonlijke zaken met elkaar van gedachten te wisselen om er zo gezamenlijk uit 
te komen. Blijf er alle vertrouwen in houden dat persoonlijke zaken, op een nette en fatsoenlijke 
manier, besproken kunnen blijven worden.  
Zo is er op dit moment enige discussie m.b.t. jeugdleden en hoe hiermee omgegaan dient te worden. 
Tijden veranderen en dat geldt ook voor onze hobby. Ook de KLN is er zich van bewust en zal het 
beleid rond jeugdleden ongetwijfeld aanpassen aan deze tijd. Er is begrip voor dat er gevoeligheden 
liggen wat dit aangaat, echter laten we met respect naar elkaars standpunten luisteren en discussiëren. 
 
Shows 
Tevreden kijken we dit jaar terug op onze twee clubshows (Noord- en Championshow). Het aantal 
inzendingen was t.o.v. vorig jaar iets minder. Gezien het totale beeld van het verloop van de 
inschrijvingen hebben we het als Hollanderclub zeer goed gedaan.  Wel bleef het aantal Hotôt 
inzendingen, met twee dieren op de Noordshow, ver achter bij onze verwachtingen. Spreek de wens 
uit dat het plan van aanpak wat de Hotôt betreft op termijn zijn vruchten gaat afwerpen.  
Ongekend is het succes van Coen van Slooten, door zijn dubbel van het vorige jaar te prolongeren. 
Echt heel bijzonder en daar past een welgemeend `proficiat` bij.  
Ook waren enkele leden van de Hollanderclub, met dieren, vertegenwoordigd tijdens de Europashow 
in Leipzig. Meedoen is in deze belangrijker dan predicaten. Goed om onze Hollanders buiten de 
landsgrenzen te laten zien. Geert Jan, Sabine en Arend bedankt hiervoor.  
 
De jongste Hollander telg 
Bij ons kwam het bericht binnen van de geboorte van Alicia Slendebroek, op 19 maart 2013. 
Vele gokjes werden uitgebracht, over mijn naam en mijn geslacht. Maar nu zult u eindelijk weten. 
Ik ben een meisje en zal Alicia gaan heten. Mijn trotse ouders: Arend & Sabine Slendebroek. 
 
Ontvallen  
Dit jaar is ons ontvallen Ymte Heeg uit Dronrijp, hij was nog niet zo lang lid van onze vereniging. Hij 
is altijd actief geweest in de veehouderij en vond in de konijnenhobby een mooie afleiding. Jammer 
genoeg heeft hij hier niet lang van mogen genieten.  
 
Activiteiten 
Dit jaar wordt er voor de tweede keer een `hokbezoek` georganiseerd en we kunnen nu inmiddels 
schrijven “met succes” wat de belangstelling betreft. Was er vorig jaar voldoende belangstelling voor 
één dag, nu worden er twee dagen georganiseerd. Zowel in het noorden als in het oosten. Hierover 
leest u vast meer in de Nieuwsbrief van december dit jaar.  
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Fokkerij zaken  
Aanpassing van de punten mbt het gewicht is gerealiseerd en is geëffectueerd  per 1 april jl. Hierdoor 
is er meer ruimte gekomen voor het behalen van het maximaal aantal punten (10) bij positie 1 gewicht. 
Als motivatie wordt onder anderen aangevoerd “het welzijn van het dier”. Een goede ontwikkeling 
zodat het onnodig hard voeren van de dieren, om het juiste gewicht te halen, niet meer of veel minder 
aan de orde is. Over het toekennen van het maximaal (10) aantal punten bij het maximum gewicht 
(2.75 kg) zijn de meningen verdeeld. De tijd zal het leren of dit de juiste beslissing is geweest.  
Verder is er tijdens het afgelopen seizoen veel aandacht besteed aan type & bouw. Een aantal FtC- en 
bestuursleden heeft de beoordeling van de dieren op type & bouw t.o.v. de totaal score van een groot 
aantal grote shows genoteerd en inmiddels gedeeltelijk geëvalueerd. Daarnaast is er tijdens de 
jaarlijkse uniformeringdag veel aandacht aan deze positie besteed en zijn er hierover goede discussie 
gevoerd.  
 
Namens het bestuur nodig ik u van harte uit voor de fokkerdag om gezamenlijk met ons de koers van 
de Hollanderclub uit te zetten en deze meer gestalte te geven. Bovenal ben ik zeer benieuwd  hoe de 
veiling er dit jaar komt uit te zien, dit naar aanleiding van opmerkingen van onze veilingmeester.  
 
Tot ziens op zaterdag 22 juni a.s. in Veenendaal tijdens onze jaarlijkse fokkersdag. Uw aanwezigheid 
wordt enorm gewaardeerd en op prijs gesteld.  
 
Jan G. Derksen (voorzitter)  
 
 
  
Uitnodiging voor Jaarvergadering / Fokkersdag op 22 juni 2013 
in de Veenendalhal, Nijverheidslaan 8, 3903 AP Veenendaal. 
 
Aanvang: 9.30 uur  
 
AGENDA: 
 
1. Opening. 
2. Mededelingen. 
3. Ingekomen stukken betrekking hebbende op de jaarvergadering. 
4. Notulen jaarvergadering van 23 juni 2012.                 
5. Jaarverslag secretaris. 
6. Financieel overzicht penningmeester en begroting 

a. verslag kascontrolecommissie door P. van Pelt en J. Klaver. 
7. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie. 
8. Vaststellen clubkeurmeesters voor beide clubshows van 2017.  
9. Bestuursverkiezing. 

Aftredend  volgens rooster zijn mw. H.G. Wagenmans-Vrugteveen en J.G. Derksen, die zich 
beiden herkiesbaar stellen. Namen van tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor de 
vergadering bij de secretaris worden ingediend. 

10. Huldigingen: 50 jaar lid  van onze club zijn: P. van Eden, P.J. van Eersel, J. Krijthe en   
G.J.J. Westendorp; H. Lentz  40 jaar en 25 jaar: J. Betting, G. Grievink en Th. Janssen. 

11. Rapportage Foktechnische commissie (Ftc) door W. Lindeboom. 
12. Bespreking van de bestuursvoorstellen: 

a. de volgende jaarvergadering/fokkersdag vast te stellen op 21 juni 2014;  
b. de contributie te handhaven op € 15,-- en voor seniorleden en jeugdleden op € 5,-- per jaar 
c. keurmeesterbeleid (zie voorstel op pagina 35); 
d. hokbezoeken. 

13. Veiling. 
14. Rondvraag.       
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15. Prijsuitreiking Roelof Sikkema-trofee en bekers e.d. clubshows seizoen 2012/2013. 
16. Sluiting. 
17. Keuring / prijsuitreiking / opruimen. 
 
Toelichting bij punt 12 bespreking bestuursvoorstellen: 
12 a Jaarvergadering / fokkersdag vast te stellen op 21 juni 2014 

Blijft gehandhaafd op de vierde zaterdag in juni. 
12 b Contributie te handhaven op € 15,-- en voor seniorleden en jeugdleden op € 5, - per jaar 

 Mede door de onzekere financiële toestand (recessie) heeft het bestuur besloten de contributie 
voor volgend jaar niet te verhogen. 

12 c Keurmeesterbeleid. 
 Zie het bijgaande bestuursvoorstel op pagina 35. 
12 d Hokbezoeken in 2014. 
 Dit jaar zijn er twee hokbezoeken georganiseerd. Als bestuur vinden wij het belangrijk om de 

leden de mogelijkheid te bieden om in de regio zaken betreffende de hobby te kunnen delen. 
Daarom stelt het bestuur voor volgend jaar weer 2 hokbezoeken te organiseren. 

 
Het bestuur 
 
 
 
Notulen Jaarvergadering Hollanderclub 23 juni 2012 
 
1.  Opening 
Voorzitter  J.G. Derksen heet alle leden en belangstellenden van harte welkom op de jaarvergadering. 
Speciaal worden welkom geheten de aanwezige erevoorzitter en de ereleden. Ongeveer 75 leden en 
belangstellenden zijn aanwezig. In zijn openingswoord gaat de voorzitter in op het grote aantal 
ingezonden dieren van bijna 300.  De gegevens over de laatste jaren zijn: 
  

Het bestuur is trots op de leden. Dat kan ook gezegd worden 
van het grote aantal inzendingen op de beide clubshows. 
Vanuit de Ftc en het bestuur is er extra aandacht voor positie 
2 van de Standaard, type en bouw. Het dierenwelzijn is een 
belangrijk punt; het is bekend wat van ons als fokkers wordt 

verwacht. We kunnen meeliften op het nieuwe blad Boerenvee. Er is een nieuw prijzenschema 
vastgesteld dat in de Nieuwsbrief is opgenomen. De afgelopen Nieuwsbrief is door de leden goed 
ontvangen en Ben Meijer wordt bedankt voor zijn inzet. Het ledenbestand groeit iets. In financieel 
opzicht krimpen we wat. De voorgedrukte catalogus ligt klaar waarop de predicaten van de keuring 
kunnen worden ingevuld. Ook zal per mail de volledige catalogus worden toegestuurd en de inzenders 
die geen mailadres hebben zullen per post de catalogus ontvangen. De veiling zal vanmiddag worden 
gehouden en in 2013 wordt iets speciaals gedaan.    
 
2. Mededelingen 
De volgende leden zijn met bericht van verhindering afwezig: Alb. Bijlsma, H.W. Kruizinga,  
G. Pieper,  J. de Vries en J. Zijlstra. 
 
3. Ingekomen en verzonden stukken betrekking hebbende op de jaarvergadering 
Dhr. G.E.A. Grooten vraagt naar de brief van de Standaardcommissie, afd. konijnen m.b.t. de 
gewichten. Zal worden behandeld bij punt 12. 
 
4. Notulen jaarvergadering van 25 juni 2011De notulen worden aangepast. Dhr. G.H. Wormgoor 
heeft geen voorstel gedaan om de contributie te verlagen, de seniorleden € 10,00 en de jeugdleden 
gratis. De aanleiding van dit misverstand berustte een onduidelijke weergave op de agenda.  

Jaar inzenders dieren 
2010 53 239 
2011 54 264 
2012 64 294. 
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5. Jaarverslag secretaris 
Het jaarverslag levert geen punten ter bespreking op. 
 
6. Financieel overzicht penningmeester en begroting 
Er zijn geen opmerkingen.  
 
a. verslag kascontrolecommissie 
De leden H.J. Kwakkel en P. van Pelt hebben de kascontrole gedaan aan de hand van gekopieerde 
stukken. Zij stellen voor akkoord te gaan met het financieel verslag over 2011 en doen het voorstel de 
penningmeester te dechargeren over zijn financieel beheer. 
De vergadering gaat met applaus akkoord en de voorzitter bedankt de penningmeester. 

 
7.  Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
H.J. Kwakkel treedt af als commissielid. Naast P. van Pelt wordt  J. Klaver  benoemd.   
 
8.  Bestuursverkiezing 
Er zijn geen namen van tegenkandidaten ingediend. Mw. J. Slendebroek, W.J.G. Basoski en  
J. Koornneef worden bij acclamatie herkozen. De voorzitter meldt dat twee bestuursleden voornemens 
zijn op termijn af te treden en vraagt aan de vergadering om mee te denken voor de vervanging. 
 
9. Verkiezing  keurmeesters voor de clubshow in 2016 
De leden krijgen een stemformulier uitgereikt waarop de namen van de beschikbare keurmeesters 
staan. Eén keurmeester is door het bestuur ingevuld.  
Een stemcommissie bestaande uit R. de Maaijer en P. van  Zoonen wordt ingesteld.  
De uitslag van de stemming is: 
Noordshow 2016    Championshow 2016 
K.J.Cats (bestuur)    J.A. Lanting (bestuur)  
W. Lindeboom     K.J. Cats 
J. G. Derksen     W. Lindeboom 
 
De als 3e genoemde keurmeester is tevens reserve en kan worden afgezegd als er niet voldoende 
dieren worden ingezonden  
 
10. Huldigingen 
W.J.G. Basoski, F. Hester, J.M. Puttenstein en W.G. van der Zalm zijn 25 jaar lid van de club en 
krijgen hun daarbij behorende speld uitgereikt. De vier leden worden in de bloemetjes gezet.  
 
11. Rapportage Foktechnische commissie (Ftc) 
W. Lindeboom doet verslag als voorzitter van de Ftc. Hij verwijst naar de verslag in de Nieuwsbrief 
van mei jl. Hij zegt dat er geen heksenjacht moet worden gemaakt van het strenger keuren m.b.t. 
positie 2 type en bouw. Er valt zeker een slag te maken, maar straffen is niet de bedoeling.  
 
12. Bespreking bestuursvoorstellen 
a. de volgende jaarvergadering/fokkersdag zal op de vierde zaterdag van juni worden gehouden in 

Veenendaal op 22 juni 2013; 
b. met het voorstel om de contributie te handhaven op € 15,-- en voor jeugdleden op € 5,-- per jaar 

gaat de vergadering akkoord.. Wel zal in 2013 rekening moeten worden gehouden met verhoging 
van de contributie; 

c. ééndaagse keuring. De tentoonstellingsagenda is dusdanig beperkt dat er op dit moment geen 
ruimte kan worden gevonden voor een dergelijke keuring. Het bestuur zal de 
tentoonstellingsagenda kritisch blijven volgen; 

d. de vergadering stemt ermee in dat er in 2013 maximaal 2 hokbezoeken worden georganiseerd; 
e. lidmaatschap VPLN. De vergadering gaat akkoord met het voorstel om als speciaalclub lid te 

worden van de VPLN; 
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f. de Standaardcommissie, afd. konijnen stelt voor mede op grond van ons voorstel de 
gewichtsgrenzen van de Hollander te herzien. Het voorstel is van 2,4 tot 2,75 kg 10 punten het 
maximum, toe te kennen. De commissie geeft aan dat met dit voorstel te komen i.v.m. het 
dierenwelzijn, terwijl de Hollanderclub meent dat de trage groei van jonge dieren ook een 
belangrijk punt is. 
Opgemerkt wordt de lichaamslengte in de gaten te houden. 

 
13. Veiling 
Toelichting wordt gegeven door Th. Janssen. Er worden vanmiddag 7 dieren geveild.   
 
14. Prijsuitreiking Roelof Sikkema Trofee/clubshows 
In de middag wordt de Roelof Sikkema Trofee uitgereikt aan C.J. van Slooten.  
 
15. Rondvraag 
- J. Klaver zegt verbaasd te zijn dat een jong kind meedoet in het klassement van de RST en hij 

vraagt zich af waarom de trofee altijd op de Noordshow ter beschikking wordt gesteld. De 
commissie die dit organiseert zal zich er over beraden. Opgemerkt wordt dat iedereen op de 
Noordshow kan meedoen. 

- W. van Dijk vraagt n.a.v. het nieuwe prijzenschema of kleine bedragen nog moeten worden 
uitbetaald. Hij denkt aan de bedragen van € 2.75, die hij niet meer wil ontvangen. 

 
16. Sluiting 
Voorzitter  Derksen sluit onder dankzegging de vergadering. 
 
17. Keuring / prijsuitreiking en opruimen 
De voorzitter en de secretaris reiken de prijzen uit aan de hoofdereprijswinnaars van de beide 
clubshows. 
Na de vergadering volgt nog de keuring en het opruimen van de hal dat zeer vlot verliep vanwege het 
grote aantal mensen dat meehielp met het opruimen. 
 
John Basoski, 
Secretaris 
 
 
 
Jaarverslag  secretaris  over 2012 
 
Bestuursvergaderingen en onderlinge contacten 
In het afgelopen jaar zijn weer de gebruikelijke twee bestuursvergaderingen gehouden op 7 april en 27 
oktober. Behalve deze vergaderingen vond er veelvuldig overleg plaats per mail of per telefoon. 
 
Jaarvergadering / fokkersdag 
De jaarvergadering / fokkersdag van onze club werd gehouden op 23 juni op de bekende plaats in de 
Veenendaalhal te Veenendaal. De hal is erg functioneel voor onze activiteiten. Ook de medewerking 
van de thuisvereniging de VKPV is steeds weer prima te noemen.  
Onze bestuursleden mw. Slendebroek, Basoski en Koornneef werden bij acclamatie herkozen.   
De leden Basoski, Hester, Puttenstein en Zalm werden gehuldigd omdat zij meer dan 25 jaar lid zijn. 
 
Foktechnische Commissie (Ftc) 
De Ftc vergaderde twee maal en adviseerde het bestuur over de foktechnische zaken.  
 
Leden 
Onze erevoorzitter J. van Kruistum is overleden. Bij de begrafenis was het bestuur met meerdere 
personen vertegenwoordigd.  
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Het ledenbestand werd onder de loep genomen. Een aantal leden moest van de ledenlijst worden 
afgevoerd omdat de contributie niet werd betaald.  
Het ledental schommelde rond de 200. Aan het eind van het jaar waren er 198 leden. 
 
Activiteiten 
Te memoreren valt het bezoek dat twee leden van het bestuur en twee van de Foktechnische 
commissie aan Zwitserland hebben gebracht. Een aantal Zwitserse Hôtot-fokkers werd bezocht en een 
zestal dieren werd meegenomen voor de Nederlandse fokkers om hun voordeel mee te doen. Het was 
een zeer geslaagde reis. 
De uniformeringsdag is op 17 maart gehouden. Een jeugddag werd niet gehouden.  
 
Tenslotte 
Ook in het afgelopen jaar viel mij op dat de onderlinge sfeer tussen de leden weer prima was. Als er 
iets op te merken is, dan horen we dat graag en kan er over gepraat worden. Er zijn voldoende 
mogelijkheden om iets kenbaar te maken. Blijkbaar voelen de leden zich in onze club goed thuis. 
Laten we dit vooral zo houden. Dit heeft een positieve uitstraling naar alle fokkers en degenen die de 
sport een warm hart toedragen. 
 
John Basoski 
 
 
Financieel verslag 2012 en Begroting 2013 
 

In- en uitgaven boekingen 2012 
Inkomsten    Uitgaven   

Contributie  2,592.50  Fokkersdag 1,438.58
Fokkersdag   1,629.40  Nieuwsbrief 1,638.78
Giften  5.00  EP Openshow 467.75
Rente rentemeer  133.03  EP Clubshow 326.89
Kas > ING  1,565.00  EP Jeugdshow 10.71
     Overig  191.08
     Site 71.40
     Kas > ING 1,565.00
     Bankkosten 116.83
     Admin. & Porto 180.44
     Keurmeesterdag 303.95
     Promotie 61.55
Verlies  448.03     
    6,372.96    6,372.96
 

Zakelijke spaarrekening 2012 
31-12-2011 11,734.01      
Rente 133.03      
31-12-2012 11,867.04         
 

Saldo's per 31-12-2012 
  31-12-2011 31-12-2012 Resultaat   
ING 2,227.91 1,663.45 -564.46   
Zakelijke Spaarrekening 11,734.01 11,867.04 133.03   
Kas 32.00 15.40 -16.60   
  13,993.92 13,545.89 -448.03   
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Op voorraad 31-12-2012 
Medailles € 3.87 285.76     
Speldjes € 4.76 114.24     
Rest porto secretaris.  35.50     
EP voorraad(rozetten) € 3.20 28.80     
Totaal   464.30       
 
    Voorraad Bank / Kas Totaal   
Totalen  31-12-2012 464.30 13,545.89 14,010.19   
 

Fokkersdag 2012 
Inkomsten     Kosten   
Inschrijvingen   €    588.00    Bekers Rozetten  €    228.48  
Koffietafels   €    560.50    Hal incl. Lunch  € 1,162.60  
Giften   €      19.50    Bloemen  €      40.00  
Verloting  €    394.00    1e catalogus  €        7.50  
Veiling   €      67.40    Winst  €    190.82  
   € 1,629.40       € 1,629.40  
 

Begroting 2013 
Inkomsten    Uitgaven   
Contributie  2,400.00  Nieuwsbrief  1,450.00
Fokkersdag   1,500.00  Fokkersdag 1,400.00
Giften  10.00  EP Openshow 550.00
Rente   240.00  EP Clubshow 380.00
    Rozetten  200.00
    Admin. & Porto 90.00
     Overig  80.00
     Bankkosten 180.00
     Site 71.40
     Keurmeesterdag 350.00
Te kort  601.40     
    4,751.40     4,751.40
 
Frans Oude Elferink, penningmeester 
 
 
 
Vervolg op de reis naar Zwitserland 
Mailverkeer met Roland Lüthi (voorzitter van de Zwitserse Hotôt fokkersclub). 
 
Nadat u ons hele verhaal al in de Nieuwsbrief en Kleindier Magazine kon lezen komt nu een vervolg 
hierop. We hebben al aangegeven dat we contacten onderhouden met de fokkers van de Witte van 
Hotôt in Zwitserland. Daarom hier even een update wat er zoal gaande is. Vanwege de afstand doen 
we dat per mail, want dat is gewoon de gemakkelijkste manier. Omdat niet iedereen de Duitse taal 
machtig is heb ik van alle mails een Duitse en een Nederlandse versie opgenomen, zodat iedereen op 
de hoogte kan blijven van wat er allemaal gebeurt naar aanleiding van onze reis. Hierna volgt de 
vertaalde versie. 
 
Namens de reisgenoten: Jan Mars 
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 Roland Lüthi kijkt toe hoe Jan Derksen de oren meet. 
 

Ernst Marending (fokker van Hotôts sinds 1947)  
laat nog 1 maal zien hoe je dieren in stelling brengt. 

Heren, 
Hierbij een berichtje van Roland Luthi, 
Stel voor dat Jan Mars als Hotôt fokker verder de communicatie doet? 
Groet, 
Jan G. Derksen. 
 
Hallo Jan (Derksen). 
Hoe gaat het ermee? 
Hartelijke dank voor de foto’s en bladen die 
jullie naar mij opgestuurd hebben. Ik hoop dat 
jullie dieren gezond en fit in Holland 
aangekomen zijn en er veel nakomelingen van 
krijgen. 
Helaas kon ik je niet eerder antwoorden. 
In mijn stal heb ik nog steeds de ram met 
tatoeëernummer 2-101! De ram is naar 4 
tentoonstellingen geweest en kreeg steeds 
tussen de 95 en 96 punten. Als je nog 
interesse hebt hoor ik het graag. 
Met vriendelijke  groeten uit Zwitserland. 
Roland Lüthi. 
 
 
Het antwoord daarop van Jan Mars is geweest: 
 
Hallo Roland. 
Mijn Duits is niet wat het zou moeten zijn, maar ik probeer iets. En sorry voor de taalfouten. Men 
vroeg me of ik een mail naar jou wilde sturen want ik ben ook een Hotôt fokker. Hoe gaat het met je?  
Leuk om te horen dat Jan G. een bericht van u ontvangen heeft. Met de Hotôts uit Zwitserland, is het 
over het algemeen goed. De voedster voor de heer Herrema is  14 dagen later overleden. Het is niet 
duidelijk wat ze mankeerde. Misschien is de overgang toch iets te groot geweest. De oude ram heeft al 
gezorgd voor nageslacht. Ik heb van 2 nestjes, 3 dieren die tentoonstelling waardig zijn. De ram en de 
voedster die bij jou wegkomen zijn naar de fam. Kluin in Apeldoorn gegaan. Zowel de ram als de 
voedster hebben inmiddels voor nageslacht gezorgd. Deze fokker heeft inmiddels al een aantal mooie 
dieren in zijn  hokken. De  jonge voedster met de vlek zit bij mij in het hok  en krijgt over ongeveer 
een week jongen. De ram van Ernst Marending wordt nog niet gebruikt voor de fok. Deze fokker wil 
later in het seizoen gebruik maken van de ram. Daarvoor heeft hij eerst een bijpassende voedster 
nodig. Al met al een zeer positief resultaat. Op onze fokkersdag  in juni gaan we eens bekijken wat 
voor invloed de Zwitserse dieren nu hebben gehad. Dan zullen we bekijken welke predicaten en 
beoordeling deze dieren hebben gekregen. 
Dan over de ram. Jan wilde weten wat het dier 
kost. En misschien weet je een manier om dit 
dier in Nederland te krijgen? 
Met vriendelijke groet. 
Jan Mars 
 
 
Het antwoord daarop van Roland Lüthi was 
weer: 
 
Hallo Jan. 
Hartelijke dank voor de foto’s en de informatie 
betreffende de dieren uit Zwitserland. 
Je Duits is goed en begrijpelijk. Met mij gaat 
het goed. Op dit moment is het wat druk op 
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Bij de fok van de W.v.H. treffen we ook te “rijk” 
getekende dieren aan.  
Foto: J. Mars 

mijn werk. Hoe gaat het met jou. 
Mijn dier uit Nederland heeft in januari 3 jongen gekregen. Ik ga met 1 ervan verder fokken. 
 
De ram die ik Jan (Derksen) wilde verkopen moest helaas opgeruimd worden. Vermoedelijk is hij 
tijdens de paring in het geslachtsdeel gebeten en heeft een bloedvergiftiging opgelopen. In het geval 
dat Jan (Derksen) nog interesse heeft is er nog een nestbroeder in mijn stal aanwezig. De ram kost 50 
Zwitserse francs. Ik weet alleen nog niet hoe dit dier dan in Nederland moet komen. Helaas heb ik op 
dit moment niet de tijd om jullie op te zoeken. Ik hoop echter in de herfst of het volgend voorjaar een 
paar dagen naar Nederland te komen. 
Ik wens jullie veel plezier met de fok van de Witte van Hotôt en veel gezondheid. 
Met vriendelijke groet. 
 
Roland Lüthi 
 
 
 
Hoe is de stand van zaken op dit moment van de Witte van Hotôt uit Zwitserland. 
 
Op dit moment zijn er nog 5 dieren die ingezet kunnen worden voor de fok. Helaas is de Voedster die 
voor Bertus Herrema is meegenomen er niet meer. Na 14 dagen in Nederland te zijn geweest is ze 
overleden, zonder dat daarvoor ogenschijnlijk een oorzaak was. Dat houdt dus in dat er op dit moment 
nog 5 dieren inzetbaar zijn.  
L. Vorstenbosch heeft aangegeven zijn ram te gaan koppelen aan de wat grotere voedster om zo wat 
forsere dieren te krijgen. De fam.  Kluin heeft inmiddels een nest van 4 jongen bij de meegebrachte 
voedster. Alle dieren zijn op het eerste gezicht goed getekend. Ook zijn ze tevreden met hoe de jongen 
eruit zien. Afzonderlijk daarvan gaan ze ook de ram nog gebruiken om die te koppelen aan een 
Nederlandse voedster.  Onderstaand treft u een foto van de jonge Zwitsers.  
 

Zelf heb ik inmiddels 2 nesten met jongen van 
de meegebrachte ram. Dit was een 2 jaar oud 
dier, die zijn sporen al had verdiend in 
Zwitserland op tentoonstellingen. Daarnaast had 
hij daar ook al voor nakomelingen gezorgd. De 
eerste paring was aan  een witte voedster die uit 
de stam van B. Herrema komt. Dit leverde 7 
jongen op waarvan 5 zwarten. Van de overige 2 
witte jongen bleek er nog 1 een vlek achter de 
oren te hebben zitten. 1 Jong was helemaal op en 
top Witte van Hotôt. 
Van een paring van deze ram met een zwarte 
voedster had ik het volgende resultaat. Er bleken 
4 jongen in het nest te liggen. Allen waren wit, 
een goed begin dus. Na een aantal weken bleken 
er een tweetal dieren wederom vlekken op de 

oren te hebben. Dat houdt in dat er dus ook 2 goed getekende dieren overbleven. Al met al waren er uit 
2 paringen dus een drietal goed getekende Witte van Hotôts  gekomen. Nu nog even afwachten hoe ze 
uitgroeien. De voedster die ik had meegenomen heeft inmiddels ook een nest. De resultaten daarvan 
deel ik u op een later moment mee.  

 
De familie Kluin heeft inmiddels ook een paar nestjes gefokt van de meegebrachte Zwitserse voedster 
en ram. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Er blijken een aantal goed  getekende Witte van Hotôt 
te zijn. Het zal nog even afwachten zijn hoe ze verder zullen uitgroeien.  L. Vorstenbosch heeft zoals 
gezegd nog geen jonge dieren, maar Bert kennende zal dit niet zo heel lang op zich laten wachten. Een 
goed fokker als hij is, zal het hem zeker lukken om er iets uit te halen waar hij mee verder kan. Op de 
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Een 4 tal jonge “Zwitsers”.  Hoe ziet de wereld er uit?  
Is het geen plaatje? 
Foto: Fam. Kluin 

komende fokkersdag zullen we een eerste indruk krijgen hoe het werkelijk is gegaan met de Zwitsers. 
Dan zullen ook de eerste beoordelingen in beeld 
komen. 
Daarom ook het verzoek aan alle fokkers om even 
door te geven welke dieren Zwitsers bloed met zich 
mee dragen. Dat kan op de fokkersdag. Dan kunnen 
we zien of er daadwerkelijk al verschillen te zien 
zijn, of dat we daar nog even op moeten wachten. 
 
J. Mars 

 
 
Europashow Leipzig 2012 
 
Al een hele tijd was er bekend dat de Europashow dit jaar in Leipzig (Duitsland) gehouden zou 
worden. Arend en ik hebben gelijk gezegd, daar gaan we heen met dieren en als het mogelijk is kooien 
we ze zelf in. 
De dieren konden ook wel mee met de vervoerscommissie uit Nederland, maar de dieren zouden een 
stuk langer onderweg zijn en zo konden wij er mooi een weekje weg van maken. Het was een hoop 
geregel. We zouden ook andere dieren meenemen bij ons uit de buurt en alles moest geënt worden en 
er moesten verschillende papieren ingevuld worden. 
 
Op 4 december was het zover. Het zou ongeveer 6 uur 
rijden zijn en we wilden dan ook graag uiterlijk om half 10 
wegrijden. Iedereen had zijn dieren mooi op tijd bij ons 
gebracht en na een bakje koffie reden we dan ook netjes 
om  half 10 bij ons huis weg richting Halle waar we ons 
hotel geboekt hadden. 
 
Rond half 3 kwamen we in Halle aan. Daar zijn we eerst 
even langs het hotel gegaan om in te checken en onze 
bagage in de kamer te zetten. 
Vervolgens moesten we nog een klein half uurtje rijden naar Leipzig. Daar aangekomen moesten we 
even goed kijken waar we heen moesten. Het is daar echt enorm groot, maar alles was goed 
aangegeven en we hadden de auto al vrij snel op de goede parkeerplaats staan, bij de juiste hal. 
 

Vanaf de parkeerplaats gingen alle kisten op een wagentje waarna we richting 
de hal gingen. In de hal konden we de dieren gewoon volgens de inkooilijsten 
inkooien. Het was wel even 
zoeken waar de juiste nummers 
waren, maar met een klein 
uurtje hadden we alle konijnen 
ingekooid en waren ze 
voorzien van water. 
 
De volgende 2 dagen zouden 
de dieren gekeurd worden en 
was de show niet toegankelijk 

voor publiek. Toch wilde Arend graag weten wat de 
dieren gedraaid hadden en aangezien er daar toch zoveel 



Nieuwsbrief Hollanderclub   -   23e  jaargang   -    nummer 46   - mei  2013                                               14 

mensen rondliepen zou niemand merken als wij daar zouden gaan kijken. De eerste zijdeur die we 
probeerden was dan ook open en zo konden we naar binnen. 
Arend had 2 blauwe Hollanders mee, die hadden een B 91.5 en SG 94. Ik had 6 chinchilla Hollanders 
mee, die een G 93.5 , SG 94 , SG 94.5 , SG 95 , en 2 x SG 96 punten hadden. Na van de rest van de 
overige konijnen de predikaten genoteerd te hebben zijn we weer weg gegaan. 
 
Vrijdag 7-12 zou de show om half 1 opengaan. Vanuit Nederland waren er nog 2 auto`s gekomen die 
ook bij ons in het hotel logeerden. 
Zij zouden eerst naar het hotel komen om bij ons een bakje koffie te komen drinken en vervolgens 
gingen we met zijn allen naar de show in Leipzig toe. 
 
Er zaten in totaal 466 Hollanders, waarvan er 24 in de jeugdklasse zaten. Daarvan waren 166 
Hollanders zwart, 39 blauw, 28 konijngrijs, 8 ijzergrauw, 44 madagascar, 28 oranje (of geel zoals ze 
dat in Duitsland noemen), 41 bruin, 4 gouwenaar, 14 chinchilla`s en 92 driekleuren. 
Het was geweldig mooi om zoveel Hollanders samen te zien, en natuurlijk werd er ook nog wat 
gekocht voor wat collega fokkers. 
 

De volgende dag zijn we alleen ‘s ochtends naar de show in 
Leipzig geweest.  Ze voorspelden erg slecht weer en 
aangezien de rest nog weer naar Nederland moest rijden, 
wilden die graag op tijd terug. 
 
Zondag 9-12 was het alweer de laatste dag van de show. 
Die nacht had het inderdaad al een beetje gesneeuwd en 
nadat wij uitgecheckt hadden gingen we voorzichtig 
richting Leipzig. 
 

 
Om 2 uur zouden we mogen uitkooien maar omdat het buiten steeds harder begon te sneeuwen werden 
de deuren een stuk eerder losgegooid. Buiten lag inmiddels een hoop sneeuw en het duurde dan ook 
even voordat we met de dieren bij de auto 
konden komen. 
Uiteindelijk reden we rond 3 uur het terrein af. 
Ondanks de sneeuw konden we nog redelijk 
terug rijden richting Nederland en hebben we er 
een klein uurtje langer over gereden dan de 
heenweg. 
 
Het was geweldig om deze show mee te kunnen 
maken en vooral om de dieren zelf mee te 
kunnen nemen en in te kooien. 
Het was zeker voor herhaling vatbaar. 
 
Groeten, Sabine Slendebroek 
 
 
Veiling 2013 
 
Tijdens de jaarlijkse fokkersdag zal er net als voorgaande jaren een veiling gehouden worden. Een 
prachtige mogelijkheid om fokkers in de gelegenheid te stellen om goed fokmateriaal te verwerven. 
Vorig jaar brachten de zeven geveilde dieren gemiddeld een prijs op van  € 21.75, terwijl de 
veilingtopper voor € 50 van eigenaar veranderde.  
Wij willen op de komende veiling wederom een aantal, in totaal tussen de 6 en 8,  Hollanders en Witte 
van Hotôts van goede kwaliteit veilen. Niet alleen dieren met een hoog predicaat zijn welkom, maar 
ook dieren die zich in de fokkerij hebben bewezen. Het is toch geweldig dat u aan  het einde van het 
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Jesse Buitenhuis kocht vorig jaar in de veiling deze 
Isabella ram gefokt door Jilles Koornneef. De ram 
werd net voor aanvang van de veiling in de 
kampioenskeuring uitgeroepen tot  
Reserve Kampioen oude dieren. 

fokseizoen uw beste dier beschikbaar kunt 
stellen voor de veiling. De opgegeven dieren 
zullen een aantal weken voor aanvang van de 
veiling op de site van de Hollanderclub 
worden gepubliceerd, daarom is het van groot 
belang dat u bij  het opgeven van uw dieren 
zoveel mogelijk informatie  verstrekt. Op deze 
manier kunt u uw fokkerij positief in beeld 
brengen. 
 
Wij willen van de veiling een half uurtje 
topentertainment maken. Als u topdieren 
aanbiedt, zullen de kopers vanzelf komen. Het 
zou mooi zijn dat we met z'n allen na afloop 
weer kunnen spreken van een geslaagde editie. 
Voor meer  informatie als het gaat om de 
Witte van Hotôt, kunt u contact opnemen met 
Jan Mars, voor overige informatie rondom de 
veiling met Theo Janssen. 
 
Theo Janssen. 
 
 
Jeugdshow Laren 15 september 2012 
 
Op zaterdag 15 september jl. was de jeugd uit "Kleindierland" weer vertegenwoordigd op de 
Jeugdshow in Laren.  Het thema dit jaar was oranje boven. Alle keurmeesters en medewerkers zagen 
er  heel charmant uit met een oranje glimmend hoedje. De opening werd zelfs gedaan door ZKH Prins 
Willem Alexander en zijn Maxima.  
 

 
 
 
Er was weer een mooi aantal Hollanders vertegenwoordigd, maar liefst 19 stuks in de kleuren zwart, 
chinchilla en haaskleur. De kwaliteit was zeer goed volgens keurmeester Bertus Lanting.  
De mooiste Hollander was van Ronald Jansen (ziefoto) en wel de oude zwarte ram in kooi 548. 
 
Ook was het voor de jongelui weer genieten van alle activiteiten die naast het keuren plaatsvonden. De 
tafel met de konijnen, kippen, eenden helemaal te gek. Er was evenals voorgaande jaren weer volop 
muziek en aan creativiteit was geen gebrek. Kortom weer een geslaagde dag voor onze jeugd.  
 
Hennie Wagenmans 

V.l.n.r.: Ronald Jansen,Jeroen Kappert,                  De mooiste Hollander van Ronald Jansen 
Sven Wagenmans, Michel Kappert 
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      F 95½ tijdens CS van J.D. van Pijkeren

Hollander met Japanner tekening of Japanner met Hollander tekening? 
 
Nee, het is de DRIEKLEUR-HOLLANDER 
 
Toen de heer Versteeg (Driebergen) en de heer W. Wassink (Hengelo) in 1925 voor het eerst 3-kleur 
Hollanders showden, zei een collega keurmeester het volgende: “Japannerkleurige Hollanders ogen 
aardig om te zien, maar men kan zijn tijd, geld en fokkerskennis nuttiger besteden door het meer en 
meer tot volmaaktheid brengen van de werkelijk fraaie bestaande kleuren, die altijd nog verbetering 
behoeven. Elke gulden(euro) die als ereprijs op een T.T. wordt toegekend aan zo’n twijfelachtig 
gekleurd beestje, beschouw ik als weggegooid geld.” 
 
Zo dit is nog eens een binnenkomer voor een artikel over onze hedendaagse mooie 3-kleur Hollander. 
Momenteel kent onze 3-kleur Hollander ongeveer 10 trouwe aanhangers. Voor deze fokkers dienen 
wij respect te hebben want het valt niet mee een fraaie Hollander te fokken, laat staan in de 3-kleur. 
 

Ontstaan van de 3-kleur Hollander 
De 3-kleur Hollander is ontstaan uit kruisingen 
tussen Japanners en Hollanders. Zonder dat beide 
heren het van elkaar wisten, waren Versteeg en 
Wassink beide bezig de 3-kleur Hollander te 
creëren. In 1925 werden de eerste 3-kleur 
Hollanders geëxposeerd. 
Het creëren van de 3-kleur Hollander ging niet 
gemakkelijk en vergde van beide heren 
doorzettingsvermogen. De dieren werden 
geëxposeerd onder de naam: Japanner-Hollander. 
Deze naam werd al gauw gewijzigd in driekleur-
Hollander omdat de Japanner een ras is en de 
Japanner zijn werk had gedaan bij de kruisingen 

en verder had deze naam/ras Japanner geen nut bij de 3-kleur Hollander. (In onze buurlanden wordt de 
naam Japanner-Hollander nog wel gebruikt, net als onze bruine Hollander die in de buurlanden 
Havanna-Hollander wordt genoemd. Japanner en Havanna zijn een ras en geen kleur aanduidingen.) 
 
Kleur   
Bij de ideale 3-kleur Hollander wordt het “zadel” gevormd door gele- en zwarte strepen. Aan elke 
zijde moeten minimaal 2 kleurvelden aanwezig zijn. Deze strepen dienen ongeveer 3 cm. breed te zijn 
en zo scherp mogelijk begrensd. Ook de staartkleur zien we het liefst 2-kleurig. 
De buikleur moet zoveel mogelijk de dekkleur volgen, al zien we enkele dieren met “wit” aan de buik, 
tevens zien we dit aan de binnenzijde van de achterbenen. Er zijn gedachtegangen / meningen dat dit 
bij dieren voorkomt omdat ze de wildkleur factor bij zich dragen. Toch zijn er ook meningen die 
verdedigen dat dit komt door de gele kleur. Gele dieren hebben ook een witte buik en witte 
binnenzijde van de achterbenen. Bij warme gekleurde dieren (geel/oranje; oranje/geel) zien we dit wit 
niet of is het wit niet zuiver wit. 
In plaats van gestreepte kleurvelden zien we ook dieren met een bloktekening. Een blok geel/oranje 
staat dan tegenover een blok zwart. Er dienen dus minimaal 4 blokken aanwezig te zijn omdat elke 
zijde 2 kleurvelden moet laten zien in het “zadel”. 
Op de kop zien we graag een kopplaat zwart en een kopplaat geel/oranje waarbij we graag zien dat een 
zwart oor staat boven de geel/oranje kopplaat en een geel/oranje oor boven de zwarte kopplaat. De 
koptekening mag ook in elk tekeningbeeld beide kleuren vertonen, maar wel graag scherp begrenst.  
 
Veel voorkomende afwijkingen in de kleur. 
• Kleurvelden zijn niet scherp begrenst of niet zuiver geel/oranje of zwart. De kleur is dan 

gemêleerd en we zien dit het vaakst op de oren (niet te verwarren met gebloemde oren!), maar  het 
komt ook vaak voor op het lichaam. 

• Zwarte kleur welke niet intens zwart is of geel/oranje kleur welke niet intensief (flets) is. 
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De 3-kleur Hollander is erkend in de volgende kleuren: 3-kleur zwart, 3-kleur blauw en 3-kleur bruin. 
Voor de lichte en zware fouten voor de 3-kleur Hollander verwijs ik naar de Standaard van de 
Nederlandse Konijnenrassen. 
 
Huidige stand van de 3-kleur Hollander 
Ruim 85 jaar bestaat de 3-kleur Hollander en deze heeft 
een positieve ontwikkeling gehad in deze jaren al is het 
nog steeds geen populaire kleur binnen het pallet van 21 
kleurslagen bij de Hollander. 
De eerste 3-kleur Hollanders waren aan de lange, smalle 
kant met lange oren. De pels dun en weinig onderhaar. 
Momenteel zien we 3-kleur Hollanders met het 
gewenste korte type en de oren worden ook korter en 
fraaie pelsen. Ook zien we steeds meer dieren met 
warme kleuren. Het ras Trianta heeft hier een goede 
bijdrage aan geleverd. Ook madagascarkleurige dieren 
zijn helaas gebruikt. Dit is geen succes omdat de sluier 
meestal zichtbaar blijft of terugkomt.  
 
Enkele 3-kleur Hollanderfokkers hebben als volgt hun zienswijze gegeven over de 3-kleur Hollander: 
• Het fokken is een dubbel lastige uitdaging, maar we gaan voor de U! 
• Het probleem is het type. 
• De dieren hebben een goed karakter, iets onrustiger dan gemiddeld en zijn vruchtbaar. Groeien 

goed en zijn lang te showen. 
• Streng selecteren op type. Kleur moet niet roder. Veel selecteren net als bij de andere kleuren. 
• Veel keurmeesters vinden de 3-kleur maar niks en geven 90 punten als dank voor de moeite. 

Kleurverdeling niet te zwaar aanrekenen bij de keuring anders valt de 3-kleur nooit in de prijzen. 
• Een goede pels fokken op een 3-kleur is niet eenvoudig. Heeft dit te maken met de gele kleur? 
• Probeer te fokken met dieren die scherpe kleurvelden hebben. Gemêleerde dieren geven vaak geen 

goede nakomelingen in kleur. 
• De dieren zijn in het verleden vaak met de mantel der liefde gekeurd. Tegenwoordig wordt steeds 

meer “gewoon” gekeurd en dit komt de kwaliteit ten goede. 
• De 3-kleur fokkers doen veel samen om tot verbetering te komen (een hele goede zaak!). 
• Spanning bij een nieuw nestje: hoe is de tekening en hoe is de kleurverdeling. 
• Strenge selectie op scherpe aftekening van de kleurvelden. 
• Pels bij de 3-kleur is vaak iets langer dan bij de overige kleuren. 
• De gele kleur is sterk verbeterd de laatste jaren. Oranjekleurige Hollander gebruikt. 
• 3-kleur Hollanders hetzelfde keuren als overige kleuren: Een Hollander blijft een Hollander. 
Uit bovenstaande punten kunnen we afleiden dat het echte 3-kleur Hollanderfokkers zijn die van 
uitdagingen houden! 
 
Dit artikel begon erg negatief door uitspraken van een keurmeester in 1925. Gelukkig is deze 
keurmeester tot bezinning gekomen en schreef later: “Ik wil nog even motiveren waarom ik de 3-kleur 
Hollander werkelijk een aanwinst vind voor onze Hollanders, niet alleen om zijn fraaie 
kleurcontrasten, maar ook omdat het doordachte kleurkruisingen zijn. Ik hoop dat de 3-kleur 
Hollander een goede toekomst tegemoet moge gaan”.  
Pff, wat ben ik blij dat deze man op tijd tot bezinning is gekomen! 
 
Fokkers van de 3-kleur Hollanders, ga zo door, jullie zijn goed bezig en bedankt voor jullie bijdrage 
aan dit artikel. Wie van de lezers durft deze mooie kleurslag bij onze Hollander ook aan? 
 
Met vriendelijke groet, 
Wim Lindeboom. 
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Super benen van een 2-jarige ram 

Gerrit Grievink en zijn bruine Hollanders  
 
Als je op een tentoonstelling de bruine Hollanders van Gerrit Grievink tegenkomt dan valt gelijk, in 
één oogopslag, de mooie donkere bruine kleur op. Ondanks dat Gerrit bouw & type bovenaan heeft 
staan in zijn fokdoel, wordt aan de bruine kleur geen enkele concessie gedaan. Een fokker die niet 
graag op de voorgrond treedt, maar wel een duidelijke fokkers filosofie heeft. 
 
Wie is Gerrit Grievink? 
Gerrit is geboren, als 
boerenzoon, in het plaatsje 
Lintelo een buurtschap onder 
de rook van Aalten op de rand 
van De Heurne, Gemeente 
Dinxperlo, een steenworp 
afstand van de Duitse grens. 
Als jongste telg uit een gezin 
van 12 kinderen is de kans om 
de boerderij over te nemen niet 
meer dan een droom. Maar 
diep in zijn hart ging zijn  
interesse uit naar de bouw. 
Eerst timmerman en de laatste 
25 jaar in een timmerfabriek in 
de buurt van Dinxperlo. Dat er 
thuis op de boerderij konijnen werden gehouden was heel gewoon, ze dienden toen als slachtkonijnen. 
Dit leverde uiteraard een  extra zakcentje op. “Jan uut Grolle”gaf zelfs voor een konijnenhuid een 
rijksdaalder, blikt Gerrit terug. Ondanks dat Gerrit en zijn broers veel konijnenrassen in het hok 
hebben gehad, ging de interesse toch het meest uit naar tekeningdieren, meestal Lotharingers. Gerrit, 
"mijn oudste broer is inmiddels 88 jaar jong, maar hij heeft een mooie foto waar hij als kind op staat 
met een Lotharinger op de arm". Gerrit zijn interesse ging echter toen al uit naar de Hollanders. Toen 
Gerrit van de boerderij af ging en de kost ging verdienen als timmerman, kwam hij in Dinxperlo in de 
bebouwde kom te wonen. Eenmaal woonachtig in Dinxperlo, dacht ik dat het met het houden van 
konijnen was gebeurd. Deze horen immers op een boerderij dachten wij, dus er kwam een volière. Na 
verloop van tijd werd er door omstandigheden, onderin de volière, een konijn gehuisvest. Uiteindelijk 
kocht ik via de plaatselijke vereniging, op een braderie, een tweetal zwarte Hollanders. De volière 
moest plaats maken voor een heus konijnenhok. Uit deze paring kwam één bruine Hollander, 
waardoor de liefde voor de bruine kleurslag ontstaan is. De eerste werd geshowd tijdens een show in 
Aalten, dat was nog geen gigantisch succes, smalle kopjes, herinnert  Gerrit zich. 
 
Bruine Kleur. 
Gerrit was niet alleen van mening dat bouw & type verbeterd moest worden, maar bij een bruine 
Hollander hoort ook een prachtige donkere bruine kleur. Dat is het kenmerk van de dieren van Gerrit 
wat, tot op de dag van vandaag, opvalt. Om dit te bewerkstelligen werden er bruine Hollanders bij 

Hollanderfokker wijlen Braam in Etten aangeschaft. De 
donkere kleur heb ik aan deze stam te danken, aldus Gerrit 
 
 
Bouw & type, 
Ondanks dat Gerrit zich kan vinden in de "drietrapsraket", 
vindt hij de kleur heel erg belangrijk. Als hij een keus zou 
moeten maken uit twee voedsters, die ingezet worden voor 
de fokkerij, waarbij het ene dier een fractie lang in bouw is, 
maar met een super mooie donkere bruine kleur, en het 
andere dier de gewenste korte bouw laat zien, waarbij de 
kleur wat aan de lichte kant is, wordt het eerste dier 
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          Een 2-jarige ram met veel rasadel 

Een super vitale voedster van 6 jaar oud, die ook 
aankomend seizoen zonder problemen voor de 
fokkerij wordt ingezet.

gepromoveerd tot fokvoedster. Want als 
je de donkere kleur kwijt ben, heb je die 
nog lang niet terug. Waar Gerrit wel 
moeite mee heeft is het maximum 
gewicht van de Hollander, wat volgens 
hem aan de hoge kant is. “Veel dieren, 
met een max. gewicht, scoren vaak hoge 
predicaten op shows. Vaak zit het 
gewicht bij deze dieren in de lengte.” Als 
ze in de voorhand ook nog voldoende 
breed zijn, zijn ze vaak te grof, dit gaat 
absoluut ten koste van het rasadel van de 
Hollander. Wij moeten wel een 
Hollander en geen konijn met een 
Hollandertekening gaan fokken. Daarbij 
zie je op vroege show`s soms jonge 

Hollanders al met een gewicht van 2,7 kilogram, deze zie je het gehele seizoen niet meer terug, aldus 
Gerrit. Je moet overigens niet vergeten dat een Hollander een laatbloeier is, die echt wel zijn tijd nodig 
heeft om uit te groeien. Graag zou Gerrit, tijdens de fokkersdag, de technische bespreking terug willen 
zien zodat we met fokkers en keurmeesters onderling dit soort zaken, met konijnen op tafel, kunnen 
bediscussiëren . 
 
Duurzaamheid. 
Duurzaamheid vindt Gerrit erg belangrijk in 
zijn fokkerij. Een goede ram  die zich heeft 
bewezen kan zomaar voor vier jaar, als 
fokram, worden ingezet. Buiten krijg ik een 
voedster van zes jaar jong voorgeschoteld, je 
kunt wel zien dat deze voedster op leeftijd is, 
een super vitaal dier die ook aankomend 
seizoen weer wordt ingezet voor de fokkerij. 
Gerrit is een voorstander van lijnenteelt en 
vindt bij het samenstellen van de fokparen de 
goede eigenschappen van de ouderdieren 
belangrijker dan de mate van verwantschap. 
Wel moeten de voedsters minimaal 4 
nakomelingen werpen. Als de worpen kleiner 
worden is waarschijnlijk het inteeltpercentage 
aan de hoge kant, maar zover moet je het niet 
laten komen. Waar Gerrit ook succes mee heeft gehad, is met de aankoop van een aantal dieren. “Ooit 
heb ik een ram verkocht, aan een Hollanderfokker hier in de Achterhoek, deze belde mij na verloop 
van tijd op en deelde mij mede dat hij met Hollanderfokkerij ging stoppen en vroeg of ik nog 
belangstelling had voor een aantal dieren. Heb een ram aangekocht, met een super kop”. Of deze ram 
uit zijn stam kwam of een onbekende afstamming had weet Gerrit niet, maar hij heeft wel vijf jaar 
lang succesvol de fokkerij gediend. Af en toe moet er gewoon bloedverversing komen, daar ontkom je 
niet aan. Daarom is het zo belangrijk dat je een goede stam hebt opgebouwd. Hierbij is een goede 
registratie enorm belangrijk en daarom voert Gerrit een tentoonstelling administratie en een 
fokkerijadministratie, waarin de afstamming en bijzonderheden op fokkerijgebied worden 
bijgehouden. 
 
Selectie 
De eerste selectie vindt vrijwel direct plaatst en ik vraag dan gelijk, of hij niet bang is dat er dieren 
uitgeselecteerd worden, die later een super bouw/type en kleur zouden kunnen laten zien. Ja, zegt 
Gerrit, “maar ik heb maar 17 hokken en daar is het selectiebeleid op aangepast”. In de loop van de 
opfokperiode worden de dieren nauwlettend in de gaten gehouden en vindt er voortdurend selectie 
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Een voedster van 2011 die een super bouw 
en type laat zien. 

                  Arbeid Adel

plaats. Het valt Gerrit op dat jongen, laat in het seizoen geboren, langer doorgroeien en zelfs niet 
optimaal doorgroeien. Oren blijven tekort, terwijl Hollanders die in de zomer geboren worden, beter 
doorgroeien waarbij vaak de oren weer wat langer worden.  
 

Shows 
Gerrit stuurt trouw elk jaar in op een aantal shows, 
zoals de Spilbroekshow te Neede, Champion show te 
Nieuwegein en de clubshow, Van Pallandtshow, 
waarbij Gerrit  aan  laatstgenoemde show het 
verenigingstechnische erg belangrijk vindt. Uiteraard 
is het prachtig om een kampioenstitel binnen te halen, 
maar meedraaien in de middenmoot geeft hem veel 
voldoening. Het is prettig dat een keurmeester die 
affiniteit met tekeningdieren heeft, de Hollanders van 
een predicaat voorziet. Bijvoorbeeld een haakje aan 
de onderband of een te diepe kopplaat kunnen de 
meeste keurmeesters wel zien, maar een Hollander 
die een fractie langer is ziet lang niet iedereen. Dan is 

een keurmeester die gespecialiseerd is in tekeningdieren echt een voordeel. Overigens is Gerrit ook 
blij dat de HC één keer per jaar een uniformeringdag organiseert voor de clubkeurmeesters, het is 
belangrijk dat hierin geïnvesteerd wordt. 
 

Voeding & Huisvesting 
Om de dieren zo gezond mogelijk te houden is 
“gezondheid” een selectiecriterium, maar heel 
belangrijk is variatie in het rantsoen. Dit bestaat uit 
krachtvoer aangevuld met elke dag goed hooi, d.w.z. 
niet te eiwitrijk en stofvrij. Verder worden er m.n. in 
de zomermaanden brandnetels, bladeren van 
hazelnoten en twijgen van wilgenbomen aan de 
dieren verstrekt. Dit geeft  een goede werking van het 
maag- en darmstelsel. Wat verder opvalt, is dat de 
dieren het gehele jaar door getrakteerd worden op 
keukenafval, zoals aardappelschillen, groenten, enz. 
De buren hangen regelmatig een emmertje aan de 

schutting met dit soort lekkernijen. Deze gevarieerde voeding draagt bij aan een gezonde stal, beter 
preventief werken dan medicatie toepassen, hier ziet Gerrit het nut niet van in. 
Als we de huisvesting bekijken, 
zien we dat we hier met een 
vakman te maken hebben, keurige 
afgewerkte hokken, die een zeer 
frisse indruk geven. Het dak van 
het buitenhok valt gelijk op en is 
voorzien van een sedum 
(beplanting). Het grote voordeel 
hiervan is dat het in de zomer veel 
warmte tegenhoudt. Het heeft ook 
nog een behoorlijke sierwaarde en 
heb het bij een konijnenhok nog 
nooit gezien. Een heel leuke 
toepassing dat niet alleen een 
mooie uitstraling heeft, maar ook 
bijzonder praktisch is. 
 
Tekst en foto`s Theo Janssen                                     Het sedem dak. 
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De Hollanders en Witte van Hotôt op de Nationale Tekeningrassenshow  
te Veenendaal op 23 februari 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1DT-310 inz. C. van Slooten              2DT-205 inz. C. van Slooten 
U 98 pnt. Algemeen Kampioen  Hollanders           1F 97 pnt.  Res. Kamp. Hollanders 
Tevens Mooiste Tek. Dier op 1 na 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ZZ-137 inz. J. Koornneef              ONH-625 inz. A. Oskam 
1F 97 pnt. 3e Plaats                         1F 96 pnt. 4e Plaats 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2OD-607 inz. P van Pelt              8KS-471 inz. Comb. T’ermuus 
1F 96,5 pnt. 5e Plaats               1F 95,5 pnt. 6e Plaats    
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
    2MH-422 inz. Comb. Kluin  1F 96 pnt. 
    Algemeen Kampioen Witte van Hotôt 
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          Deelnemers Uniformeringdag De resultaten worden besproken 

Uniformeringdag Hollanderclub 2013    
 
Positie 2 
Nadat we vorig seizoen een speerpunt hebben gemaakt van positie 2, staat ook dit jaar deze positie van 
de Hollander en de Witte van Hotôt weer hoog op onze agenda. We hebben doorgekregen dat de oren 
(vorm, structuur en stand) ook een bespreekpunt op de vergadering van de Keurmeestersvereniging in 
dit seizoen is; dus sluit dit mooi op elkaar aan.   
Vandaag zijn bij ons alle posities van de Standaard in beeld, m.u.v. de tekening.  
 

‘Open’ nek 
Er is speciale aandacht voor de zgn. open nekken bij de Hollander. Het euvel is komen overwaaien uit 
Engeland. Daar wordt een ‘open’ nek getolereerd en zelfs gestimuleerd. Bij ons is een ‘open’ nek een 
lichte fout en een witte stip in het gekleurde deel ook. Buiten het gekleurde deel van het oor geldt een 
(gekleurde) stip als een zware fout.  
Als je eenmaal een ‘open’ nek in je stam hebt, dan is onze ervaring dat het erg erfelijk is. Ons advies is 
dus om niet door te gaan met het fokken van dieren met een ‘open’ nek.  
 
Witte van Hotôt 
Bij keuringen komt het voor dat Witten van Hotôt uitgesloten worden van een predikaat omdat er iets 
pigment, ook wel ´schimmel´ genoemd, in de oorranden zit.  Wij vinden dat dit niet als een zware fout 
moet worden gezien, maar dat het een lichte fout is.  
Als aandachtpunt voor de fokkers geldt dat de dieren mooi wit op een show dienen te worden 
voorgebracht. Indien nodig voetzolen en onderzijde van de buik vooraf goed schoonmaken.  
De dieren die we uit Zwitserland laten komen, hebben betere pelsen. Toch wordt het advies gegeven 
om de dieren uit Zwitserland te paren aan in Nederland gefokte dieren. De eerste resultaten van de fok 
zijn positief te noemen. We hopen dat door het nieuwe bloed de kwaliteit van de Nederlandse dieren 
wordt verbeterd. We hopen nog steeds fokkers voor dit mooie ras te kunnen interesseren. 

            Het meten van de oren                      Meetattributen 
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Zwarte Hollander, kort en geblokt type, 
 iets wijde oorstand 

Bruine Hollander, oren maximum lengte  
10 cm, stevig, ZG van vorm en structuur 

Hanteren van konijnen 
Ruime aandacht is er voor het hanteren van het konijn. Van belang is het om niet in het (nek)vel te 
knijpen en het dier voorzichtig via de oren en het ondersteunen van de achterhand om te draaien. Dit 
punt is ook van belang voor de diervriendelijkheid van de konijnen. 
 
Meten van oren 
Bij het opmeten van de oren blijkt in de praktijk dat er nogal eens verschillende lengtes worden 
gemeten. De bedoeling is de meetlat tussen de oren te plaatsen en de oren naar de meetlat te bewegen. 
Je plaatst daarvoor de duim en de middelvinger aan de binnenzijde van de beide oren. Zo kun je de 
oorlengte makkelijk aflezen. We hopen dat er door deze manier van meten er wat meer uniformiteit 
ontstaat. 
 
Keuring 
Aan de hand van meegebrachte Hollanders worden zes verschillende dieren gekeurd. Vandaag hebben 
we de dieren met buikkleur in de varianten blauw, bruin, oranje en zwart  in de schijnwerpers staan.  
Er worden nogal wat aanmerkingen op de aanwezige dieren gemaakt. Nu is het zo dat er geen perfecte 
dieren konden worden gekeurd. De fokkers hadden zeker niet hun beste dieren ingebracht. Je mag dan 
ook niet de conclusie trekken dat het slecht gesteld is met de Hollander. Ons doel van de 
uniformeringsdagen is de keurmeesters zoveel mogelijk op één lijn te krijgen. Je kunt van elkaar leren 
en je merkt ook dat door het bespreekbaar maken meningen kunnen worden gewijzigd. Misschien 
helpt daarbij het in kleiner verband bij elkaar te zijn (veilige omgeving) ook wel mee. Uiteindelijk 
lagen de opmerkingen en de predicaten behoorlijk dicht bij elkaar.  
 

Evaluatie 
Uit de evaluatie blijkt dat de deelnemers tevreden zijn  
over de inhoud van deze jaarlijks terugkerende leerzame dag. 
 
Tekst: John Basoski, Foto’s: Theo Janssen 
 
 
 
Opnieuw de dubbel voor Coen van Slooten. 
Werd er vorig jaar geschiedenis geschreven doordat zowel de Noord- als de Championshow gewonnen 
werd door dezelfde fokker en het zelfde konijn. Dit jaar herhaalt Coen hetzelfde kunstje door wederom 
beide shows en nog wel met hetzelfde dier te winnen. Al kreeg hij ook nog behoorlijk concurrentie 
van stalgenoot en vader van betreffende ram. Een unieke prestatie welke zeker nogmaals vermeld zal 
worden als de Hollanderclub haar eeuwfeest gaat vieren in 2020. Tijdens het hokbezoek, dat dit jaar 
onder anderen stal Van Slooten op het programma heeft staan, zullen we vast meer achtergrond 
informatie krijgen over dit grote succes. 
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Het kleurenpallet 

 
 

Ingeschreven dieren per kleurslag. 
Het is lang geleden dat er van de 21 
kleurslagen zoveel niet aanwezig waren. 
Zes kleurslagen (bruingrauw, 
blauwgrauw, geel, driekleur bruin, 
gouwenaar en beige) lieten helaas 
verstek gaan. Erg jammer en als de lat 
mbt de kleurenslagen dan ook nog hoger 
gelegd dient te worden, wat hier en daar 
geschreven wordt, zal het nog moeilijker 
worden. Oranje blijft het goed doen en 
mag zich verheugen in positieve 

recensies. Onderstaande grafiek laat zien dat de overige kleuren het nog steeds goed doen en dat zwart 
nu niet verder in aantal dient af te nemen.  
 
       Aantal ingezonden dieren per inzender.            Championshow, Ingeschreven dieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Championshow had met een behoorlijke terugval te kampen en kwam dicht bij het dieptepunt van 
2011. Erg jammer dat een dergelijke show zich niet goed weet te handhaven. Het wordt tijd dat in 
ieder geval naar een aantal zaken gekeken worden die veelvuldig al benoemd zijn. 
 
Prominenten. 

Gaat Coen het record van Albert, drie jaar 
achtereen de RSTrofee winnen, van elf jaar 
geleden nu eindelijk evenaren of misschien 
welverbreken? Coen mag zich nu scharen 
tussen Hollanderfokkers van formaat als 

Hendrik ter Heide, Gerrit van Veen en Geri Pieper. 

Jaar  ≤ 3 4 – 7 ≥ 8 Totaal aantal 
inzenders 

1999 18 19 6 43 
2003 14 20 4 38 
2005 17 18 4 39 
2008 8 22 8 38 
2009 9 30 4 43 
2010 10 22 8 40 
2011 12 20 3 35 
2012 12 21 5 38 
2013 8 23 3 34 

Jaar zwart 
over. 

kleuren 
tota
al 

% over. 
kleuren 

1999 104 133 237 56,1 
2001 100 145 245 59,2 
2003 91 79 170 46,5 
2005 71 121 192 63,0 
2007 89 106 195 54,4 
2009 55 105 160 65.6 
2011 42 89 131 67.9 
2012 59 112 171 65.5 
2013 47 93 140 66.4 

Albert  Bijlsma 2000 2001 2002 2007 2010 
Hendrik ter Heide 2003 2005    
Gerrit van Veen 2006 2008    
Geri Pieper  2009 2011    
Coen van Slooten  2012 2013    
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Het RST klassement van 2013. 

Een paar zaken vallen op in het 
klassement, de meest in het 
oogspringende is dat Coen ver 
afstand heeft genomen van de 
rest van het veld. Dit weet hij te 
realiseren zonder kleur toeslag 
eveneens als nummer twee Anton 
die het flikt om zo de tweede 
plaats te machtigen. Hiermee zijn 
de posities één en twee exact 
gelijk aan vorig jaar. Albert komt 
knap terug op een derde plaats en 
heeft de goede richting weer te 
pakken.  
 
 

 
Uit het klassement. 
Dit jaar zijn er relatief veel fokkers uit de top tien van het RST klassement gevallen. Ziekte heeft Henk 
Lentz de laatste tijd behoorlijk parten gespeeld en zal ongetwijfeld bijgedragen hebben dat hij niet als 
inzender aanwezig kon zijn. Bij Gerrit van Veen liet een dier het met een ‘V’ volledig afweten en dan 
ben je in een keer gezien voor het klassement. De reden waarom de dieren van Gerrit Bos absent 
waren is mij helaas niet bekend. Erg jammer maar hopelijk is hij volgend jaar wel van de partij.  
Ronald Janssen kwam voor de top tien, bij alle dieren, net even iets te kort. Volgend jaar beter al is het 
een hele uitdaging om met onder andere haaskleur hoog te scoren. Jordi Kluin gaat zich actief bezig 
houden met de Witte van Hotôt en zal voorlopig niet terug te vinden zijn in het RST klassement. 
Echter we moeten de fokkerskunst van de familie Kluin niet uitvlakken. Dus je weet nooit. Vorig jaar 
kwam hij nieuw binnen op plek tien. Wim van Dijk kwam dit jaar net even te kort.  
 
Naar afwezigheid weer terug in het klassement. 
Door persoonlijke omstandigheden heeft Jan de Vries enkele jaren niet kunnen exposeren op de 
Noordshow en hij laat zien dat de fokkerkwaliteiten er nog altijd zijn. Ook weet hij andere fokkers te 
enthousiasmeren voor de prachtige bruine kleurslag. Jan Posthumus uit Drogeham wist met materiaal 
uit zijn stal en geweldige start te maken door 12.4 punten te scoren zonder kleurtoeslag. Daar zien we 
vast meer van. Bekend van de oranje kleurslag zien we Henk op de vijfde plaat en dat alleen met 
oranje. Erg knap en in de verslagen worden zijn dieren dan ook geroemd en hij liet tijdens de 
tekeningrassen dag dan ook positief van zich horen met een oude ram. In 2007 sloot hij de RST lijst. 

volgnr  Naam  Punten 
kleur 
toeslag  totaal 

1  Slooten van Coen J  18,6  0,0  18,6 

 2  Meekma Anton Th  16,0  1,0  16,0 

3  Bijlsma Albert   14,8  1,0  15,8 

4  Derksen Jan G.   13,8  1,0  14,8 

5  Lok Henk  14,6  0,0  14,6 

6  Pieper Geri  13,6  1,0  14,6 

7  Groenhof Geert J.  13,4  1,0  14,4 

8  Vries de Jan   13,4  1,0  14,4 

9  T’ermuus   13,2  1,0  14,2 

10  Hester Folkert   13,2  1,0  14,2 

   De nrs. 2 t/m  4 uit het RST klassement: Anton Meekma, Albert Bijlsma en Jan G. Derksen 



Nieuwsbrief Hollanderclub   -   23e  jaargang   -    nummer 46   - mei  2013                                               26 

Geri Pieper, Geert Jan Groenhof en Comb. T’ermuus (G.J. en S. Kolk) 

 
 
We moeten terug naar 2009 om Jan G. Derksen tegen te komen en daarvoor in 2005 met zwarte 
dieren. Beide keren zat hij onder in het klassement en nu een verdienstelijk vierde plek welke te 
danken was aan de driekleur. De kwaliteiten van Geri Pieper kennen we allemaal en vorig jaar moest 
hij vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. Nu op de zesde plek en dat is duidelijk onder zijn 
kunnen, waar een jonge ijzergrauwe ram duidelijk niet zijn dag had.  

 
Nieuw in het klassement. 
Beide met 14.2 punten kwamen T’ermuus en Folkert Hester binnen. T’ermuus manifesteert zich al 
enkele jaren met knappe driekleuren en heeft daarin ook wat ondersteuning gehad van de oranjes uit 
stal Henk Lok. Daarnaast weet hij knappe zwarte dieren te brengen. Folkert Hester kennen we al heel 
lang en heeft jaren tegen de top tien aangezeten. Hij weet al jaren prachtige bruine en driekleuren te 
brengen en bijzonder knap in de blauwe kleurslag. 
 
Stabiele factoren. 
Daar kunnen we Coen van Slooten, Anton Meekma, Albert Bijlsma, Geert Jan Groenhof onder 
scharen. Coen, Albert en Geert Jan hebben bijna geen jaar verstek laten gaan en sinds enkele jaren is 
Anton ook een vaste waarde. Beste leden, voor kennis en kunde kun je zeker bij hen terecht. Bij hen is 
vooral veel kennis van de ijzergrauw, zwart, bruin, blauw, madagascar, Isabella en beige kleurslag 
voor handen.  
 
Tot slot. 
We zien met belangstelling de volgende editie tegemoet en stellen het op prijs dat nog meer 
Hollanderfokkers aan deze mooie show zouden deelnemen en daarmee de RST competitie nog 
aantrekkelijker te maken. 
   
Foto’s: Theo Janssen  
Tekst: Jan G. Derksen   

Henk Lok, Folkert Hester en Jan de Vries
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Kampioenen  clubshows 2013 
 
Hollander / Noordshow 
Algemeen kampioen C.J. van Slooten 
Fraaiste ram C.J. van Slooten 
Fraaiste voedster A.T. Meekma 
Mooiste viertal C.J. van Slooten  16 pnt  
Mooiste viertal op 1 na A.T. Meekma      15 pnt (6 dieren) 
Mooiste viertal op 2 na A. Bijlsma           14 pnt (8 dieren) 
Fraaiste dier jeugdlid Ronald Jansen 
Fraaiste dier jeugdlid op 1 na Ronald Jansen 
Fraaiste ram zwart C.J.  van Slooten 
Fraaiste voedster zwart C.J. van Slooten 
Fraaiste niet zwarte ram J. Slendebroek 
Fraaiste niet zwarte voedster A.T. Meekma 
Fraaiste driekleur  J.G. Derksen 

 
Witte van Hotôt / Noordshow 
Algemeen Kampioen L. Vorstenbosch 
Fraaiste dier ander geslacht n.v.t. 
Mooiste tweetal n.v.t. 
Mooiste tweetal op 1 na n.v.t. 

 
 
Hollander / Championshow 
Algemeen kampioen C.J. van Slooten 
Fraaiste ram C.J. van Slooten 
Fraaiste voedster P. van Pelt 
Mooiste viertal C.J. van Slooten   16 pnt  (4 dieren) 
Mooiste viertal op 1 na P. van Pelt            16 pnt  (6 dieren) 
Mooiste viertal op 2 na A. Oskam             16 pnt  (7 dieren) 
Fraaiste dier jeugdlid Ronald Jansen 
Fraaiste dier jeugdlid op 1 na Ronald Jansen 
Fraaiste ram zwart C.J. van Slooten 
Fraaiste voedster zwart W.G. v.d. Zalm 
Fraaiste niet zwarte ram J. Koornneef 
Fraaiste niet zwarte voedster P. van Pelt 
Fraaiste driekleur  R. Buitenhuis 

 
Witte van Hotôt / Championshow 
Algemeen kampioen L. Vorstenbosch 
Fraaiste dier ander geslacht B. Herrema 
Mooiste tweetal J.A.M. Mars           6 pnt (2 dieren) 
Mooiste tweetal op 1 na L. Vorstenbosch     6 pnt (7 dieren) 

 
 
 
Nieuws  van  de  secretaris 
 
Uit de vergadering van 13 april van dit jaar zijn er weer wat nieuwtjes te melden. Zoals gebruikelijk zijn alle 
bestuursleden er.  

 Er is een vergadering van de Diertechnische Raad van onze bond in Amersfoort gehouden. John Basoski en 
Jilles Koornneef zijn er geweest. Veel zaken zijn daar aan de orde gekomen, zoals de organisatie e.d. van de 
Noordshow en Championshow. 

 De evaluatie Clubshows en Tekeningrassenshow levert een enkel punt op. De laatste jaren is vooral de 
ééndagskeuring op de Tekeningrassenshow erg populair. Dit jaar waren er iets minder Hollanders, maar de 
Hollander is veruit het best vertegenwoordigd.  
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 Het bestuur doet een voorstel aan de leden m.b.t. het keurmeestersbeleid. We stellen een beleid voor dat op 
de clubshows een bepaalde groep keurmeesters ingezet kunnen worden. Meer kunt u lezen onder de 
bestuursvoorstellen (zie pag. 35). 

 De Foktechnische commissie (Ftc) is weer bij elkaar geweest. Extra aandacht is er voor positie 2 van de 
Standaard, type en bouw, enz. Dit punt wordt ook besproken op de landelijke vergadering van de 
Keurmeestersvereniging. 

 Er is antwoord van de Standaardcommissie, afdeling konijnen, binnen op het mede door ons ingediende 
voorstel m.b.t. de gewichten, dat per 1 april jl. is ingegaan. In deze Nieuwsbrief is er meer over te lezen. 

 Op 16 maart is in Wezep een uniformeringsdag gehouden. Bertus Lanting en John Basoski organiseerden 
deze leerzame dag, die jaarlijks wordt gehouden. 

 De Jeugddag zal dit jaar niet worden gehouden. De jeugdleden zullen worden gewezen op één van de twee 
hokbezoeken.  

 Financieel staan we er goed voor. Wel hebben we een negatief saldo over 2012 van € 448,03. De leden die 
hun contributie voor dit jaar nog niet hebben betaald krijgen een herinnering. Het bestuur besluit geen 
voorstel te doen om de contributie te verhogen, omdat ons land in een recessie zit en er nog een behoorlijk 
saldo is. 

 PR-activiteiten. Kopij voor de Nieuwsbrief van mei wordt geregeld. Er is voldoende om het blad te vullen. 
 De volgende bestuursvergadering zal op 2 november worden gehouden. 
 De bijzondere kleuren waarvoor een extra medaille op de clubshows gewonnen kan worden is in het nieuwe 

seizoen geel en oranje. 
 Er zijn heel veel zaken behandeld. In deze Nieuwsbrief is er veel meer over te lezen. 

De gastvrouw, onze Hennie, wordt bedankt voor de gastvrijheid en de prima verzorging.  
 
John Basoski 
 
 
Verslag  van de Fok Technische Commissie (FTC) 
 
De FTC is bijeen geweest  op 28 februari 2013 te Baak. 
Aanwezig: Wim Lindeboom, Bertus Lanting, Theo Janssen, Jan Mars en Ben Meijer 

 
1. Brief Standaardcommissie inzake gewichten 

De FTC is gelukkig dat de ondergrens van het gewicht bij de Hollander (en bij diverse andere rassen) is 
aangepast. Met de ondergrens wordt bedoeld dat bij 2,4 kg 10 punten voor het gewicht gegeven mag worden 
(was voorheen 2,5 kg). Vooral bij de voedsters is dit een goede zaak. We vragen een kort geblokt type en bij 
de jonge voedsters was 2,5kg nog wel eens een probleem. Met 9 maand is een konijn pas uitgegroeid en veel 
tentoonstellingen komen eigenlijk te vroeg om de kort/geblokte Hollander op het ideale gewicht te krijgen. 
Ook voor het maximum gewicht (2,75kg) mag nu 10 punten voor het gewicht gegeven worden. Voor de 
FTC had deze aanpassing niet gehoeven.  

 
2. De FTC kreeg een vraag over zwarte haartjes op oortoppen bij de WvH 

Bij de WvH komen nog wel eens zwarte haartjes voor op de oorranden. Er zijn keurmeesters die dit (te) 
zwaar bestraffen. Enkele zwarte haartjes in de oortoppen moeten we zien als een lichte fout. Zwarte 
pluis(jes) is/zijn een uitsluitingfout. Enkele zwarte haartjes in de oortoppen moeten we zien gelijk de enkele 
witte haartjes/licht gekleurde haren in de oortoppen bij bijvoorbeeld de Hollander. 
 

3. Stand van zaken Zwitserse WvH 
Het dier van Bertus Herrema was na 2 weken dood. Comb. Kluin heeft enkele nestjes jongen, hij is erg 
enthousiast. Vorstenbosch wil de ram gebruiken voor een voedster die wat forser is in bouw, zodat het een 
het ander zal compenseren. De eerste indrukken zijn dat de nesten wat groter zijn (vitaliteit?) en dat de jonge 
dieren wat fijner zijn (Zwitsers prefereren een adel type, geen Duits type). Jan Mars heeft met de betrokken 
fokkers afgesproken dat de Zwitsers niet weg mogen; indien iemand wil stoppen dan even overleg met Jan, 
zodat de dieren naar een andere fokker kunnen. Er is veel publiciteit geweest. o.a. in KDM. Dit is een goede 
zaak. De FTC zal graag zien dat er meer WvH fokkers bijkomen. Jan Mars zal extra aandacht schenken aan 
de beoordelingen van de jonge dieren op de Fokkersdag in juni en die vergelijken met de “eigen” Hotôts. 
 

4. Begeleiding keurmeesters bij keuren WvH op de komende Fokkersdag 
De FTC wil graag dat meer keurmeesters zich specialiseren op de WvH. Klaas Cats is gevraagd enkele 
keurmeesters te begeleiden. Henk de Klein, Jan Derksen, Jenne Meijer en Bertus Lanting hebben zich 
aangemeld om tijdens de Fokkersdag in juni met Klaas Cats de keuring van de WvH intern te bespreken. 
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5. Hokbezoeken 2013 
Noord Nederland: 25 mei bij Coen van Slooten en Ymke Oostra; 15 personen aangemeld.  
Oost Nederland: bij Gerrit Wormgoor en Herman Oonk: 9 personen; datum 1 juni. 
Jan Derksen en Wim Lindeboom coördineren deze bezoeken in nauw overleg met de gastheren. Centraal 
thema tijdens deze hokbezoeken zal zijn: Hoe bouw je een goede stam op. We zijn blij dat er fokkers zijn 
die eens bij een ander in de “keuken” willen kijken en  kennis willen uitwisselen. Volgens de FTC zijn het 
leerzame en gezellige dagen. 
In mei brengen Theo Janssen en Jan Derksen een bezoek aan de Comb. Kluin voor een reportage in de 
december Nieuwsbrief. Jan Mars is ook voor dit bezoek uitgenodigd, 
 

6. Terugblik Clubshows 
Clubshows zijn goed verlopen. Over het algemeen een zeer goede kwaliteit van de ingezonden dieren, wel 
minder dieren op beide clubshows. Discussie over beoordeling van de pels bij IJzergrauw is door betrokken 
keurmeesters goed besproken. Kwaliteit van Oranjes is beter geworden.  

7. Uniformeringdag 16 maart 
Aandachtspunten op de uniformeringdag zijn: type en bouw, oren (lengte, dracht en structuur), pels en de 
kleuren zwart, blauw en bruin. De FTC is aanwezig geweest op deze leerzame dag en heeft haar zienswijze 
over de betreffende onderwerpen overgebracht aan de aanwezige keurmeesters. Op deze manier hopen we 
tot uniforme keuringen te komen. 
 

8. Extra aandacht voor kleurslagen bij de Hollander 
Wim Lindeboom schrijft een artikel over de driekleur Hollander in het mei nummer van de Nieuwsbrief. In 
het December nummer aandacht voor de kleur die komend seizoen centraal staat. Het bestuur zal bepalen 
welke kleur dit wordt. 
 

9. Inventarisatie waardering positie 2 op tentoonstellingen 
Er is een inventarisatie opgezet om te zien hoe de puntenwaardering van positie 2 staat ten opzichte van het 
eindpredicaat/totaal punten. Deze inventarisatie komt voort vanuit de discussie over meer spreiding in 
waardering van positie 2. Echter de puntenwaardering kan niet los worden gezien van de omschrijving. Dat 
zou je ook moeten meenemen in de inventarisatie. In het komende TT-seizoen zal de beschrijving en 
waardering in punten geïnventariseerd worden op enkele tentoonstellingen.  
 

10. Handleiding type en bouw, stand van zaken 
Jan Derksen en Wim Lindeboom werken nog aan een concept artikel, Theo Jansen gaat verder met het 
vastleggen en verzamelen van foto’s over bouw en type. 
 

11. Overige zaken 
De FTC wil het bestuur in overweging geven of het niet mogelijk is de fokkersdag aantrekkelijker te maken, 
bijvoorbeeld door het organiseren van workshops tijdens fokkersdagen of dit te doen in speciale 
bijeenkomsten.  

 
De FTC komt in oktober opnieuw bij elkaar. Via de mail, post of mondeling kunt u uw vragen, suggesties, op- 
en aanmerkingen bij ons kwijt. Wij stellen uw meedenken bijzonder op prijs want de FTC is er voor u! 
 
Met vriendelijke groet, namens de FTC: 
Wim Lindeboom 
 
 
 
Iets minder Hollanders in de kooien tijdens de Noordshow. 
 
Achteraf hadden we een heel mooie keuring op de Noord Show. We zijn begonnen met het keuren bij de 
Hollanders met de kleur blauw. Veertien dieren, waaronder zes maal ram oud, kooi nr. 7209 1e F 95½ punt van 
Coen van Slooten, verder drie keer ZG en twee keer een G. 
Eén voedster oud, kooi nr. 7215 F 95 van K. Zuur, drie rammen jong, mooiste kooi nr. 7217, 1e F 97 van 
Janneke Slendebroek. Dit was tevens het mooiste dier uit mijn keuring en de op één na mooiste Hollander van de 
Noord Show. Voor mij een hele mooie Hollander in type & bouw en kleur met een mooie tekening en in top 
conditie. 
Voedster jong vijf dieren, mooiste van Fabian Damstra met 1e ZG 93. 
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Kleurslag oranje, vijftien dieren, wat een weelde als we het over kwantiteit en kwaliteit hebben. Met dank aan de 
mensen die er de schouders onder hebben gezet, grote klasse, zo zie je maar.  
Twee oude rammen, mooiste van Henk Lok met ZG 92. Voedster oud ook twee dieren, mooiste kooi nr. 7226 
van Peter de Wit 1e F 95. Bij de jong rammen (zeven dieren), bracht Henk Lok het fraaiste dier in kooi 7232 met 
1e F 96. Zes jonge voedsters, Jan G. Derksen wist met ZG 94 deze klasse op zijn naam te zetten. 
Driekleur Hollanders, 21 dieren, twee maal ram oud, kooi nr. 7242 1e ZG 94½ van Robert Buitenhuis. 
Tien jong rammen waarvan er vier ZG 94½ wisten te scoren. Acht voedster jong, kooi nr. 7257 van Jan G. 
Derksen won met 1e F 95 deze klasse. 
Slechts vier dier in de Madagaskar kleurslag. Eén oude ram en één oude voedster van Geert Jan Groenhof, 
beiden scoorden ZG 93.Ram jong, twee dieren, met als mooiste kooi nr. 7266 1e F 95½ van Geert Jan Groenhof. 
In deze kleurslag zouden wel eens wat meer in aantal mogen gaan stijgen. Binnen de Speciaal Club kom ik 
genoeg mooie dieren in deze kleurslag tegen, dus voor het verbeteren van de aantallen mag wel hulp worden 
geboden.  
Zes Hollanders, van zeer goede kwaliteit, in de kleur Chinchilla, van twee fokkers, waren er ingezonden. Ook de 
witte ring in de tussenkleur was redelijk wat een behoorlijke vooruitgang betekent. Twee keer F 95 waren er 
voor Sabine Slendebroek-Hagen die ook de winnares werd in deze kleurslag.  
 
Een klas van 46 zwarte Hollanders, waaronder negen oude rammen van prima kwaliteit. Wie anders dan 1DT 
310 van Coen van Slooten voerde de lijst aan. De ram die vorig jaar de dubbel haalde tijdens de Noord- en 
Championshow duldde naast zich als secondant stalgenoot 1DT 706. Beiden scoorden F 96 punten. Ook bij de 
oude voedsters zegevierde Coen van Slooten met als goede twee T’ermuus. Beide scoorden F, respectievelijk 
95½ en 95 punten.  
Bij de jonge rammen viel de kwaliteit iets tegen en dat kwam tot uiting in slechts drie dieren die het predicaat F 
wisten te behalen. Wel 10 dieren met 94 en 94½ punten die net even iets te kort kwamen. Mij moet van het hart 
dat de fokker zelf ook punten kan verdienen met het oog op conditioneren. Jammer dat er een aantal dieren op de 
tafel kwamen met enkele witte haren.  Conclusie, een half of misschien wel een heel punt aftrek naar gelang de 
hoeveelheid witte haren. Uit ervaring weet ik wat het verwijderen van witte haren vergt, echter het hoort bij een 
schoonheidswedstrijd. Daar hoort ook reinheid bij, want hier er daar was er wel iets aan te merken op de 
voetzolen.  
 
Jonge rammen. 
Ook deze klasse werd gewonnen door Coen van Slooten met 96½ punt en hij werd later als beste Hollander 
aangewezen en verhoogd naar F 97. Dat er een behoorlijk gat zat tussen nummer één en twee blijkt uit het aantal 
punten. De ram van Geri Pieper moest, net als nummer drie (Walters) genoegen nemen met F 95. Vervolgens 
kwamen Albert Bijlsma en Bert Mensink een half puntje te kort voor het F predicaat.  
 
Jonge voedsters.  
Hier was de kwaliteit, van de veertien dieren, duidelijk minder dan bij de rammen. Uiteindelijk moest de 
winnares, weer van Coen van Slooten, genoegen nemen met F 95. Dit was de enige F en zij werd gevolgd door 
dieren van wederom Coen van Slooten (ZG 94½) en Walters en Postmus, beiden ZG 93½ punt.  
Om winnaar te worden in alle vier klassen kunnen we gerust stellen dat Coen over een prima stam beschikt. Van 
harte proficiat is hier meer dan op zijn plaats.  
Dat we op de goede weg zijn met de Hollanders bleek uit het gegeven dat de jonge ram van Coen van Slooten 
het in groep 2 alleen af moest leggen tegen de Groot Lotharinger. Dit dier werd later zelfs algemeen kampioen 
pelsdieren tijdens de Noordshow. 
 
Naast de wildkleur had ik dit jaar de bruine, driekleur blauw en isabella in mij portefeuille.  
Ging van start met een prachtige haaskleur van Peter de Wit. Deze oude voedster kwam net even iets te kort 
voor een F, echter qua type & bouw scoorde ze ruim voldoende. Tevens bracht Ronald Jansen twee 
verdienstelijke dieren welke zeker een goede basis kunnen leggen onder de volgende generatie.  
Jammer dat er slecht twee konijngrijze dieren aanwezig waren. Dat er in deze kleurslag nog steeds kwaliteit 
aanwezig is was te zien. Gerrit van Veen, specialist in de wildkleur, bracht een prachtige jonge ram F 95. 
We kunnen ons gelukkig prijzen met de fokkers in de ijzergrauwe kleurslag. Geri Pieper en Anton Meekma 
weten als geen ander hoe een dier gebracht moet worden. Kan gerust zeggen dat hier topkwaliteit aanwezig was 
van eerder genoemde fokkers. Anton wist met twee keer F 97 de aandacht op zich te vestigen. Dieren die qua 
type & bouw op eenzame hoogte staan en pelzen die echt kort en vol zijn. Gewoon geweldig en dan ontstaat er 
een discussie of deze pelzen wel snel genoeg terugvallen. Altijd goed om te discussiëren en ik ben dan ook blij 
dat we dat binnen de Hollanderclub open en eerlijk kunnen doen. Dank daarvoor collega’s. Dat de ijzergrauwe 
het in de eindkeuring moeilijk had, had ze te danken aan haar buikkleur. Deze mocht echt wel wat donkerder 
zijn, maar welk dier is volmaakt.  
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Jammer dat de kwaliteit bij bruingrijs niet wat hoger was en wat hebben we in het verleden prachtige dieren in 
deze kleurslag gezien. En dan heb ik het vooral over type & bouw en ik werd terecht aangesproken over de 
beoordeling van de kleur. Door het mindere type & bouw had ik ten onrechte de kleur positiever moeten 
beoordelen. Ook hier geldt dat een goede collega goud waard is. Bedankt.  
Gouwenaargrijs staat wat onder druk qua kwantiteit en de aanwezige dieren waren goede vertegenwoordigers 
van deze kleurslag.  
 
Bruin is één van de kleurslagen waar al jaren voldoende belangstelling voor is. Albert Bijlsma weet al jaren 
topdieren te brengen en deed dat dit jaar ook bij de oude rammen. Hij wist deze klasse dan ook op zijn naam te 
brengen en kon Folkert Hester nog net van zich afschudden. Helaas was de pelslengte van de winnaar in deze 
klasse het struikelblok om een gooi te doen naar de eindzege. Een prachtig dier qua type & bouw, fraai kort en 
beste benen. Dat is waar we naar op zoek zijn binnen de Hollanders.  
Bij de jonge rammen kon ik helaas geen F predicaat kwijt en dat werd voornamelijk veroorzaakt door de 
achterhanden. Deze mochten bij alle dieren wat ronder en voller en ik vraag me dan ook af, waar is de kwaliteit 
van vroegere jaren gebleven? Posthumus bracht een redelijk aantal veel belovende jonge dieren van april. Hij 
wist deze klasse dan ook op zijn naam te zetten met ZG 94½. Janneke Slendebroek wist de voedster klasse te 
winnen met F 95½, net voor Albert Bijlsma. In deze klasse was duidelijk wel kwaliteit aanwezig en van de zes 
dieren gingen er drie met een F naar huis. Klasse.  
Het waren onder andere dieren van bekende fokkers als Jan de Vries en voornoemd Janneke en Albert. 
 
Slechts één dier in de kleurslagen driekleur blauw en isabella. Erg jammer dat hier niet meer belangstelling voor 
is en probeer door samen te werken de kwaliteit te verhogen zou ik zeggen.   
  
Klaas Cats 
Bertus Lanting 
Jan G. Derksen 
 
 
 
Verslag van de 4e Champion Show in Nieuwegein. 
Ik wil mijn verslag beginnen om alle fokkers duidelijk te maken waar men in eerste instantie zwaar over moet 
willen waken, en alles tegelijk aanpakken dat gaat echt niet. Om onze Hollanders naar een hoger peil te krijgen 
moeten we ten eerste waken over de lichaamsbouw. Wat ik op de twee grote shows heb gezien aan 
tekortkomingen, bij veel dieren die ik gekeurd heb, op de Noord- en de Champion show. Dit heb ik natuurlijk 
verwoord in de predicaten. Wanneer je als keurmeester 8 punten moet aftrekken op het geheel, te beginnen op; 
onderdeel 1: (niet het ideale gewicht):    9 pnt – 1  
onderdeel 2:  voorbenen, schouders/ribben, achterhand,  16 pnt – 4 

 verklaring voorbenen steviger of sterker in voeten.  
Schouders en ribben gevulder, achterhand aanzienlijk voller en ronder. 

Onderdeel 3: pels – fraai 19 pnt – 1 
Onderdeel 4: koptekening ZG, kopplaat/bles en nek F 14,5 pnt – 0,5 
Onderdeel 5: lichaamstekening ZG, band rondom manchet strakker 14 pnt – 1 
Onderdeel 6: F oog-, dek-, onder- en ZG buikkleur 14,5 pnt – 0,5 
Onderdeel 7: Conditie/verzorging F 5  pnt   
Totaal ZG 92 pnt – 8 pnt 
Dit betekent dat de fokker nog een zeer goed dier zou hebben, wat in de praktijk absoluut niet het geval is. Waar 
het omgaat, dit dier verliest op positie 1 en 2 teveel punten. In de oude situatie, zonder punten  per positie,  zou 
dit dier een veel lager predicaat hebben gekregen. 
Beste fokkers, op de grote shows is het toch wel de bedoeling om zo hoog mogelijk te scoren.  De keurmeester 
houdt uiteraard rekening met een aantal factoren, echter een volwassen dier van 10 maanden moet het ideale 
gewicht op die leeftijd makkelijk kunnen halen.  Waarbij opgemerkt dat net boven het minimum gewicht 
absoluut te weinig is. En dan de bemerkingen op lichaamsbouw , vier punten aftrek is in de praktijk erg veel, 
maar hier schort er wel erg veel aan en zou vijf punten aftrek niet misstaan. Dan kom je aan het einde nog op G  
90 uit en zou de fokker kunnen denken; “een G predicaat dan heb ik nog een goed dier”, terwijl dit in de 
realiteitszin echt niet zo is . 
 
Om onze Hollander op het juiste peil te houden is positie twee op de keurkaart van wezenlijk belang. Eerst 
bouwen en daarna tekenen en schilderen. Het hierboven, door mij, omschreven predicaat geeft aan waar het bij 
dit dier aan schort en waar het prima scoort op de onderdelen drie t/m zeven. 
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Fokkers, we moeten het samen doen en verbeteren daar waar dit van toepassing is. Samen werken en elkaar 
willen helpen om de verbeteringen door te voeren. De keurmeesters hebben de taak om het ras op een hoog peil 
te houden door er over te waken tijdens het keuren van de dieren. 
Fokkers wees kritisch en blijf net werken. Natuurlijk zijn er fokkers die het onderdeel 2, type bouw goed voor 
elkaar hebben en andere fokkers, die dit nog niet op peil hebben, graag vooruit willen helpen. Concurrentie op 
kwaliteit is belangrijk om onze Hollanders verder te kunnen brengen in de concurrentie met de andere rassen. 
 
De keuring:  
We zijn begonnen met 12 Witte van Hotôts. Helaas kwam ik in de keuring niet verder dan ZG 94½,  met als 
mooiste kooi no. 919, van Vorstenbosch. Naar ik hoop gaan de Hotôt fokkers naar een hoger niveau met de 
aangekochte dieren uit Zwitserland. Hier is door een delegatie van de Hollander Club erg veel energie in 
gestoken, waarvoor veel respect. Even op en neer naar  Zwitserland en met kisten vol dieren terug komen 
waarvan we hopen dat dit een aanzet mag zijn voor de verbetering, in ons land, van het Hotôt bestand. 
In de jaren tachtig kwam ik bij Jaap Eissen in Eelde die toentertijd ook zijn succes uit Zwitserland had gehaald 
als secretaris van de toenmalige Speciaal Club. 
 
Bij de Hollander gestart met de haaskleur. Eén dier van Ronald Jansen ZG 94½, waarvan de dekkleur wat 
sterker zou mogen zijn en de buikkleur roomkleuriger. 
Konijngrijs twee dieren, voornoemde fokker won deze kleine klasse met een 1e ZG 94½. 
IJzergrauw vijf dieren, mooiste werd Anton Meekma met 1e F 95. 
Bruingrijs drie  dieren waar  Wim Lindeboom met de eer ging strijken, 1e F 95½ . 
Gouwenaargrijs, slechts één dier van John Basoski G 90½, waar zijn ze gebleven? 
Blauwgrauw, twee mooie dieren van P. Pustjens waarvan de beste met een 1e F 95 werd bekroond. 
Chinchilla kent helaas nog een smalle basis en er was helaas maar één dier ingezonden (ZG 92½) van 
voornoemde fokker. 
 
Goed vertegenwoordigd was de bruine kleurslag met 24 dieren. Vijf oude rammen, mooiste op één na van Theo 
Janssen met ZG 94, deze is geïmporteerd uit Zwitserland. Mooiste  werd de ram van Cees v/d Burg, ZG 94½. 
Twee oude voedsters, W. Kompier won met ZG 92½. Ram jong was met acht ingezonden dieren, waarvan 3 keer  
F 95½ zowel in kwaliteit als kwantiteit goed vertegenwoordigd. We kennen de fokkerkwaliteiten van Piet van 
Pelt en hij bracht de mooiste in kooi nr. 1683. Ook de andere twee F dieren waren van hem. Deze dieren vielen 
met name op door de prima dekkleuren.  Zeven jonge voedsters en ook hier speelde Piet van Pelt de eerste viool 
met  kooi nr. 1691 (F 96) en kooi nr. 1692 (F 96½). Laatst genoemde dier werd de mooiste bruine uit mijn 
keuring. Al met al een hele mooie klasse bruine Hollanders. Zowel in type-bouw en tekening en in het bijzonder 
de mooie bruine kleur plus oogkleuren welke donkerbruin waren bij de mooiste dieren. (Piet zit op de goede 
weg). Wat ik ervan heb begrepen waren de mede fokkers het er ook over eens dat de keurmeester niet had zitten 
slapen tijdens de keuring van deze kleurslag.  
 
Daarna driekleur blauw 2 dieren van W. van Dijk kooi nr. 1732 ZG 94½. (was de mooiste). 
Een redelijk aantal madagascars,  tien dieren en deze kleurslag werd gewonnen door kooi nr. 1741 met F 96½. 
Dit werd tevens het mooiste dier uit mijn keuring en werd gebracht door Jilles Koornneef en werd op één na 
mooiste Hollander van de Champion Show 2013. 
Wat type en bouw betreft een pracht dier, erg jammer dat de manchetten wat strakker moesten zijn en de 
grondkleur aan dek wat helderder. Heel mooie klas madagascar dieren. 
Isabella, twee dieren met ZG 94 van Toon Knoot en Jilles Koornneef. 
Verder bracht Toon Knoot nog een mooie beige ZG 92½. 
Alle bemerkingen die tijdens mijn keuring gemaakt zijn, zijn door John Basoski netjes verwerkt en op de 
keurkaarten vermeld. Waarvan ik denk dat de fokkers hiermee hun voordeel zullen kunnen doen. 
Wens allen voor het komende seizoen veel succes toe. 
Klaas Cats. 
 
 
Dit jaar was er een beperkt aantal dieren aan mij toegewezen. In totaal 23 dieren waarvan dertien van de blauwe 
kleurslag en acht oranjes. Bij blauw is er een groot verschil tussen de dieren qua kleur en  licht getopte haren 
komen helaas soms voor.  
Ad Oskam stelde een mooie collectie dieren tentoon. Vier keer het predicaat F, variërend van 95 t/m 96 punten 
en de overige drie dieren scoorden hoge ZG’s van 93 t/m 94 ½ punt. Een uitstekende prestatie en hij werd 
hiermee in drie klassen winnaar, nl oude rammen F 96, oude voedsters F 95½ en bij de jonge rammen eveneens 
met F 95½ punt en eiste in deze klasse ook de tweede plaats voor zich op. Bij de jonge voedsters heerste Coen 
van Slooten met een F 96 en dit dier werd tevens mooiste van de blauwe kleurslag.   
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Bij de oranje kleurslag brachten drie fokkers 8 dieren welke van zeer goede kwaliteit waren. Henk Lok werd de 
winnaar met een jonge ram en Esther Ringnalda voerde de ranglijst aan bij de jonge voedsters. Op één “O” na 
wisten alle oranje dieren meer dan 92 punten te scoren. Kleurverschil is er zeker aanwezig en dan vooral in de 
flanken en aan de buik. Volgens mij is er een behoorlijke vooruitgang geboekt in deze kleurslag en vooral in 
type & bouw, al is de groep fokkers klein.  Ik zou zeggen: “aanhouders winnen”.   
 
Tenslotte wil ik mijn helpers van die dag hartelijk dank zeggen voor de zeer prettige samenwerking op deze dag. 
John voor het schrijfwerk en Theo voor het aandragen en de fotografie op deze dag. 
Bertus Lanting 
 
 
Tijdens deze show was voor mij de “masterclass” weggelegd met 47  zwarte dieren. Een oude bekende ram 
voerde hier met F 96 de ranglijst aan. Ja we hebben het over de oude ram van Coen van Slooten. Naar mijn 
mening nog beter in showconditie dan tijdens de Noordshow. Hij werd op enige afstand gevolgd door de ram 
van Theo Arts uit België met F 95. Verder wist Wil van der Zalm een prachtige ram te brengen met een 
uitstekende kop, welke in de ribbenpartij toch enige ondersteuning nodig heeft. Helaas dit jaar maar één oude 
voedster van Wil van der Zalm. Een prachtig dier dat naar mijn mening iets over de top heen was, maar zeker 
goed voor F 95.  
Bij de jonge rammen werd het klassement aangevoerd door de winnaar van de Noordshow en van fokker Coen 
van Slooten. Het leek er in de ochtendronde al op dat hij weer mee zou spelen en kreeg toch nog behoorlijk wat 
tegenstand van zijn voornoemde oudere stalgenoot. Uiteindelijke kreeg hij in de eerste rond toch een half puntje 
meer en kwam daarmee op F 96½. Dhr. Buitenhuis uit ’s Graveland wist in dit geweld een 2e F 95½ voor zich op 
te eisen. Een bijzonder knappe prestatie. Ben Meijer wist eveneens met F 95½ de 3e F voor zich op te eisen en 
ging, direct gevolgd door Herman Oonk ook met F 95½.  Helaas bleef Jilles Koornneef steken op twee maal ZG 
94. Dhr Blom bracht vier prachtige dieren waarvan er een niet bekroond kon worden. Naar mijn mening een 
topper.  
 
Ook bij de jonge voedsters voerde Coen van Slooten het klassement aan met een F 96 en werd hij behoorlijk op 
de hielen gezeten door Geert Jan Groenhof die ook F 96 op de lijst wist te krijgen. Bij de rammen was het al 
duidelijk dat D. Blom de kunst van het fokken van Hollanders goed verstaat. In deze klasse wist hij met ook F 96 
direct achter Coen en Geert Jan te eindigen. Daarnaast had hij nog twee dieren die dicht tegen het zo begeerde F 
predicaat aan zaten met ZG 94 en ZG 94½. Een zeer knappe prestatie om, in totaal, zeven dieren van dit niveau 
te brengen.  Iemand die elk jaar boven in de lijsten is terug te vinden is Wil van der Zalm en hij kwam met F 95 
dit keer niet voor de ereplaatsen in aanmerking. Comb. T’ermuus laat in andere kleurslagen zich ook gelden en 
kan ook in de zwarte kleurslag zeer goed meekomen. Simon Tak komt er aan en eindigde met al zijn dieren hoog 
in de ZG’s .   
 
Naar mijn mening was de zwarte kleurslag,dit jaar, dan ook van uitzonderlijk hoog niveau. Met slechts één dier 
met het predicaat ZG 92½, bij de jonge voedsters en de rest scoorde allemaal hoger. Dan kun je met recht  
spreken van top materiaal. Mijn complimenten voor de geweldige resultaten. 
 
Vervolgens naar de driekleur zwart, welke met achttien dieren zeer goed vertegenwoordigd waren. Bij zowel de 
oude als de jonge rammen kon ik helaas geen echte toppers vinden. J.D. van Pijkeren voerde het klassement bij 
de jonge rammen aan met ZG 94. Dit deed hij overigens ook bij de jonge voedsters en deed het hier met F 95½ 
zeer overtuigend. Robert Buitenhuis was met F 95 goede tweede en wist ook de derde plek voor zich op te eisen.    
Jan G.Derksen 
 
 
 
Helpers, Noord- en Championshow bedankt! 
Vanaf deze plaats willen we een speciaal woord van dank richten aan de aandragers, schrijvers, fotografie en 
organisatie m.b.t. het uitzoeken van de prijzen op onze clubshows.  Hier wordt vrijwillig heel veel tijd 
ingestoken en het uitzoeken van de prijzen wordt vaak sterk onderschat. 
Vandaar een speciaal woord van dank aan: 
Janneke Slendebroek, John Basoski, Theo Janssen, Geert Jan Groenhof, Jilles Koornneef. 
Zonder jullie support was het voor ons een stuk moeilijker. 
 
Klaas, Bertus en Jan G.  
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Vraagprogramma Fokkersdag Hollanderclub 22 juni 2013 
 
Vanaf 8.30 uur kunt u de kooinummers ophalen en de dieren inkooien. Uiteraard is er daarna volop gelegenheid 
voor een kopje koffie. 
Voorafgaande aan de keuring is er eerst de jaarvergadering, die op 9.30 uur zal beginnen. 
 
De bedoeling is om 11.00 uur met de keuring te beginnen. 
De dieren worden gekeurd door de volgende keurmeesters: 
J.A. Lanting  G. Grooten 
K.J. Cats  J.G. Derksen    HOOFDEREPRIJZENJURY: 
W. Lindeboom  J. Meijer    
E. Depermentier  G. Stoelhorst    G. Grooten   
H.  de Klein  R. Meijer    R. Stobbelaar  
R. Stobbelaar  C. Bregman    R. Meijer  
B. van der Wal   
 
Gevraagd worden RAMMEN en VOEDSTERS,  OUD en JONG. 
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,00 dier. Dit kan op de fokkersdag voldaan worden. 
Ook dienen de inschrijfgelden van de ingeschreven en niet ingezonden dieren aan de penningmeester voldaan te 
worden. 
 
Dit jaar is er voor het eerst een collectieprijs voor 3 dieren. 
Let op: opgave is alleen mogelijk via het inschrijfblad!  
 
Tevens kunnen dieren die ter beschikking gesteld worden voor de veiling op het inschrijfblad aangegeven 
worden. Er worden 6 – 8  dieren geveild. 
 
Tijdens deze fokkersdag is er gelegenheid tot het deelnemen aan de koffietafel, de kosten hiervan bedragen € 
9,50 en deze dient u ook ’s morgens op de fokkersdag te voldoen. 
 
Wilt u deze dag behulpzaam zijn als schrijver(ster) of voorbrenger, dan kunt u zich hiervoor op het 
inschrijfformulier opgeven, 0572 – 361244 bellen of mailen. 
 
De sluitingsdatum is op vrijdag 7 juni 2013. 
Wilt u in verband met de organisatie zich hieraan houden? 
 
Inschrijfformulieren volledig ingevuld opsturen of mailen naar: 
Hennie Wagenmans 
Schuilenburg 70 
8103 RD  RAALTE 
Telefoon: 0572 – 361244 
hg.wagenmans@hotmail.com  
 
De catalogus wordt zo spoedig mogelijk nagestuurd aan alle inzenders en keurmeesters.  
 
PRIJZENSCHEMA: 
 
1. “De Jaap Abma Beker” 
Deze beker is voor de mooiste Hollander van de fokkersdag. Het is een wisselbeker die jaarlijks terugkeert en 
waarvan de winnaar na het inleveren hiervan een herinnering in ontvangst kan nemen. 
“De Jaap Abma Beker” blijft in de Hollanderclub. Deze beker is geschonken door een lid dat onbekend wenst te 
blijven, maar het belangrijk vindt dat de naam van wijlen Jaap Abma in de Hollanderclub voortleeft.  
2. Beker voor de algemeen “kampioen senior” Hollander / Witte van Hotôt. 
3. Beker voor de reserve “kampioen senior” Hollander. 
4. Beker voor de algemeen “kampioen junior” Hollander / Witte van Hotôt. 
5. Beker voor de reserve “kampioen junior” Hollander. 
 
Hollanders / Witte van Hotôt die voor “senior” in aanmerking komen zijn geboren voor 2013 
dus oud. Hollanders / Witte van Hotôt die voor “junior” in aanmerking komen zijn geboren in 2013 
dus jong. 
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6. Beker voor het mooiste dier van een jeugdlid. 
7. Beker voor het mooiste dier van een jeugdlid op 1 na. 
8. Beker voor het mooiste dier van een jeugdlid op 2 na.  
9 t/m 23. Beker voor de mooiste Hollander / Witte van Hotôt per keurmeester. 
Tevens krijgen alle 5 mooiste Hollanders / Witte van Hotôts per keurmeester een rozet. 
Collectieprijs: 
Voor de collectieprijs kunnen 3 dieren jong en oud op het inschrijfblad aangegeven worden 
- Beker voor mooiste collectie Hollanders of Witte van Hôtots senior lid 
- Beker voor mooiste collectie Hollanders of Witte van Hôtots jeugdlid 
 
 
 
Bestuursvoorstel Keurmeesterbeleid. 
In het kader van het te voeren beleid rond clubkeurmeesters doet het bestuur, in samenspraak met de FtC, 
onderstaand voorstel: 
Om continuïteit en uniformiteit in de lijn van keuren te krijgen en - nog belangrijker - te houden, worden er 
“Senior Clubkeurmeesters” en “Clubkeurmeesters” benoemd.  In beide gevallen draagt de FtC1 de keurmeesters 
voor en wordt de voordracht al dan niet door het bestuur geaccordeerd. Een voorstel tot “Senior 
Clubkeurmeester” zal ten allen tijde uit het bestaande clubkeurmeesters korps dienen te komen.  
 
Deze wijziging heeft tevens tot gevolg dat iedere keurmeester die de bevoegdheid voor de Hollander / Witte van 
Hotôt heeft, niet automatisch clubkeurmeester van de Hollanderclub is en daarmee ook niet vrijgesteld is van 
contributie.  Keurmeesters die op dit moment clubkeurmeester zijn en zich houden aan de hieronder gestelde 
voorwaarden m.b.t. “Clubkeurmeester” blijven vrijgesteld van contributie.  
 
Om als “Senior clubkeurmeester” in aanmerking te komen zal zij/hij op onderstaande criteria getoetst worden: 
- Betrokkenheid bij de Hollanderclub 
- Affiniteit met de Hollander en/of  Witte van Hotôt 
Onder betrokkenheid wordt onder andere verstaan dat men vrijwillig aanwezig en beschikbaar is tijdens de 
Fokkersdag en zij/hij in principe aanwezig is tijdens de te houden Unifomeringsdagen. Tevens wordt van 
haar/hem verwacht dat hij/zij zich periodiek beschikbaar stelt voor de twee nationale clubshows. 
 
 Om als “Clubkeurmeester” in aanmerking te komen zal zij/hij op onderstaande criteria getoetst worden: 
- Betrokkenheid bij de Hollanderclub 
- Affiniteit met de Hollander en/of  Witte van Hotôt 
- Bijwonen van de jaarlijkse Unformeringsdag. 
- Beschikbaar zijn voor Fokkersdag en Tekeningrassenshow  
Er is alle begrip voor dat aspirant clubkeurmeesters minder frequent aanwezig zullen zijn tijdens de 
Uniformeringsdagen en minder beschikbaar zullen zijn voor de Fokkersdag en Tekeningrassenshow. Voor 
benoeming tot Clubkeurmeester zal aanwezigheid bij genoemde activiteiten mede bepalend zijn.  
 
Wat biedt de Hollanderclub de Senior Clubkeurmeester en Clubkeurmeester? 
- Inspraak in de uit te zetten lijnen m.b.t. beoordeling van de dieren 
- Mogelijkheid tot persoonlijke begeleiding indien gewenst. 
- Lidmaatschap van de Hollanderclub en vrijgesteld van contributie. 
 
Uiteraard houdt de Hollanderclub zich het recht voor, om welke reden dan ook, het Senior - en 
Clubkleurmeesterschap eenzijdig te beëindigen.  
Op voordracht van de FtC is het bestuur voornemens om onderstaande keurmeesters te benoemen: 
Senior Clubkeurmeester: Klaas Cats, Bertus Lanting, Henk de Klein, Wim Lindeboom en Jan G. Derksen, 
Clubkeurmeesters: Cor Bregman, Gerrit Grooten, Martin Kok, Jenne Meijer, Robert Meijer, Eddy de 
Permentier, Renè Stobbelaar, Gerrit Stoelhorst en Bonne van de Wal.  
 
Omdat de keurmeesters t/m 2017 inmiddels zijn vastgelegd gaat deze werkwijze in met ingang van het seizoen 
2017-2018. 
Het bestuur. 

                                                 
1 Waarom draagt de FtC de keurmeesters voor?  Gezien de kennis en kunde van de FtC op technisch gebied en 
omdat zij veel contacten heeft in het veld. 
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