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Losser, 25 oktober 2014
Geachte heer/mevrouw
Zaterdag 27 september a.s. hielden we onze jaarlijkse clubdagkeuring in het clubgebouw van de AKV
gelegen aan het Sportpark Bokkeduinen 4, 3819 BD, in Amersfoort. Er kan met genoegen worden
terug gekeken op een geslaagde dag met 108 ingeschreven dieren van goede kwaliteit.
De sfeer onder de leden was erg goed met een hoog saamhorigheidsgevoel.
Voorafgaande aan de keuring werd de jaarvergadering gehouden waarin een aantal interessante
onderwerpen aan de orde kwamen. Hiervan krijgt u later het verslag.
Het door Adrie Brouwers ingebrachte stuk over de open vleugel bij Yamato’s en Ko Shamo’s
veroorzaakte zoals gewoonlijk weer enige discussie met enkele meningsverschillen.
Adrie Brouwers stelde in de vergadering een duidelijke vraag: Is het bestuur bereid een onderzoek
onder de leden te verrichten of er voldoende draagvlak is voor het toestaan van een open vleugel bij
de de Yamato en de Ko Shamo. Hierop werd bevestigend geantwoord door de voorzitter namens het
bestuur.
De VFV heeft op 28 febr. 2011 een schrijven over de open vleugel uitgevaardigd aan de KLN
standaardcommissie met betrekking tot de vleugelopbouw bij de Yamato en de Ko Shamo.
Deze gaf als antwoord hierop:
Om de fokkers van Yamato in de gelegenheid te stellen hun dieren te exposeren en zodoende meer
bekendheid aan het ras te geven en de kwaliteit ervan te verbeteren, kan de commissie zich vinden in
het voorstel van de VFV om in de periode 2012 t/m 2016 een open vleugel te accepteren mits deze
goed aangesloten wordt gedragen. Een open en uitgezakte vleugel zal echter leiden tot een
onvoldoende. Wat de Ko Shamo betreft, is er van de commissie geen reden om een open vleugel toe
te staan. Gezien de huidige kwaliteit van de Ko Shamo verwachten wij dichte en goed aangesloten
vleugels.
Middels uw mening, die weergegeven kan worden op de enquête bij brief, zal worden nagegaan of er
een nieuw schrijven zal worden gericht aan de standaardcommissie. Hierin zal de speciaalclub dan
haar nieuw advies, gelet op het draagvlak onder de leden, verwoorden.
Het bestuur verzoekt u de ommezijde in te vullen en voor 1 december 2104 te retourneren
(liefst digitaal) aan:
Gerrit Wunderink, Hofkamp 70, 7582 GC Losser. Tel; 06 47933979,
Email; wunderinkreijmers@home.nl.
We rekenen op uw welwillende medewerking.
Gerrit Wunderink, secretaris.

Vechthoenderfokkersvereniging Nederland

Draagvlakonderzoek onder de leden van de speciaalclub
“Vechthoenderfokkersvereniging Nederlands”
t.a.v. de open vleugel bij de Yamato en de Ko Shamo

 De vleugels moeten geheel gesloten zijn zonder een zichtbare opening. Een Yamato of een
Ko Shamo met een open vleugel moet uitgesloten worden van een predicaat.

 Geef fokkers van Yamato’s en Ko Shamo’s de gelegenheid dieren te exposeren met een open
vleugel zonder dat deze hierdoor uitgesloten worden van een predicaat
Voorwaarden:
De grote en de kleine slagpennen moeten in aantal aanwezig zijn.
De vleugels moeten goed aangesloten worden gedragen.
Van buitenaf moet er geen afwijking zichtbaar zijn.
Een steek-, kruis- of open en uitgezakte vleugel moet vooralsnog leiden tot een onvoldoende.

 Zowel een Yamato als een Ko Shamo met een gesloten of met open vleugels als hierboven
beschreven moet een predicaat krijgen.

 Andere mening, namelijk:
 Ik fok Yamato’s.
 Ik fok Ko Shamo’s.
 Ik fok (ook)andere vechtrassen namelijk:
A.u.b. aankruisen wat voor u van toepassing is. Ook als u geen Yamato’s of Ko Shamo’s fokt
zijn wij nieuwsgierig naar uw mening.

Naam: ___________________________________
Adres: ___________________________________
E-mail:___________________________________
Lid VFV sinds:_____________________________
➔ ➔ Deze enquête is vertrouwelijk en alleen beschikbaar voor het bestuur van de VFV nl.

