Jaaroverzicht 2016/2017 Vechthoenderfokkersvereniging Nederland.
De Vechthoenderfokkersvereniging Nederland is de speciaalclub voor vechthoenders in Nederland!
De clubdag met jaarvergadering op zaterdag 24 september was vooral door de aanwezigheid van zoveel
leden met hun dieren een succes. Het werd weer gehouden op de voor ons bekende locatie t.w. het
clubgebouw van de AKV in Amersfoort.
Zoals gebruikelijk werd er een keuring aan vastgekoppeld. Er waren ruim 40 leden aanwezig op de
jaarvergadering. Een prima opkomst!
Het aantal van 103 meegebrachte dieren voldeed aan de verwachtingen en kon goed geplaatst worden.
De hoofdereprijzen gingen naar; Beste vechthoen–Shamo tarwe VJ van Adrie Brouwers
Vervolgens – Aseel patrijsbont VJ van Peter van den Broek
Derde prijs - Oud Engels Vechter tarwe VJ van Geert Janssen.
Beste vechtkriel – Modern Engelse Vechtkriel zilverpatrijs VJ van Wim Voskamp
Tweede – Indische Vechtkriel dubbelgezoomd VJ van Martijn Brouwers
Derde prijs- Ko Shamo wit MJ van Jan van de Haar
De prijswinnaars kregen naast een rozet een VFV glasgravure uitgereikt. Zij waren er blij mee.
De vele aanwezigen hebben onze dieren allemaal uitgebreid kunnen bewonderen.
De harde kern van clubleden heeft na afloop nog enkele uren geëvalueerd bij Jan Kamps en de zijnen.
Daarna volgde een rustige periode voor de fokkers en de eerste regionale shows.
Veel VFV-leden zijn nog naar de Duitse (Vecht-)hoender in Freiburg bij Keulen geweest, waar Adrie
Brouwers met 4x U voor zijn Shamo’s en Yakido’s scoorde. Dat was onze laatste kans.
Daarna begon de vogelgriep met tentoonstellingsverboden en ophokplicht.
Daardoor gingen alle kippententoonstellingen niet door, ook de Landelijke;
De Oneto laste alles af , vervolgens ging de Noordshow zonder kippen door en de Championsshow
volgde dat voorbeeld. Optimum Avium kon ook niet doorgaan. Alle vechthoenders bleven in hun hokken
thuis. Enkele leden stopten uit frustratie met de hobby !
Op 18 maart hadden we weer onze hanenkeuring kunnen houden, maar dat ging ook niet.
Kort daarna was de vogelgriep onder controle en de ophokplicht voorbij.
Vele tentoonstellingsbesturen blijven met een schuld en een kater achter en beraden zich over hun
toekomst met tentoonstellingen als er weer vogelgriep zou kunnen opduiken.
Het VFV –bestuur maakt zich daar zorgen over, maar kent de oplossing niet.
Als bestuur hebben we het afgelopen seizoen 4 maal vergaderd steeds thuis bij een bestuurslid.
Het DB was vertegenwoordigd op de Diertechnische raad, de Jaarvergadering van de KLN en de OLN.
Het ledental van onze club was aan het eind van het clubjaar (31 juni) 108 leden. Een kleine teruggang
dus t.o.v. vorig jaar. Helaas moesten wij 2 leden van de ledenlijst afvoeren omdat zij hun contributiegeld
niet hadden voldaan ondanks meerdere verzoeken van onze kant. Ook hebben er 2 leden opgezegd en
zijn er 2 overleden. Gelukkig zijn er afgelopen jaar 2 nieuwe leden aangemeld en ingeschreven.
Verder zijn er diverse vragen bij het secretariaat binnengekomen voor info en/of aanschaf van dieren en
de keuze van vechthoenderkeurmeesters op de club- en districtshows. Voor zover mogelijk is hierop
positief gereageerd.
Tot slot wil ik, namens het bestuur, al degenen bedanken die zich ondanks de belemmeringen in onze
hobby zich voor onze speciaalclub hebben ingezet en tot ziens op onze jaarvergadering te Amersfoort.
Gerrit Wunderink, secretaris.

