Jaaroverzicht 2019 /2020 Vechthoenderfokkersvereniging Nederland.
De Vechthoenderfokkersvereniging Nederland is de speciaalclub voor vechthoenders in Nederland!
De clubdag met jaarvergadering op zaterdag 28 september was vooral door de aanwezigheid van zoveel
leden en het aantal ingezonden dieren een succes. Het werd weer gehouden in het clubgebouw van de
AKV in Amersfoort.
Zoals gebruikelijk werd er een keuring aan vastgekoppeld. Er waren 35 leden aanwezig op de
jaarvergadering. Een prima opkomst! Er werd stevig vergaderd met onze voorzitter Harald Asbreuk.
Na afloop verplaatste iedereen zich naar de ruimtes met de kooien.
Het aantal van 122 meegebrachte dieren oversteeg de verwachtingen en kon goed geplaatst worden.
Tevens moest er gekeurd worden voor de schriftelijke erkenning van de kleurslagen zilvertarwe bij de
Shamokriel van Albert meester en Chocolade bij zijn MEV.
De eerste is op advies van de keurmeesters en het VFV-bestuur erkend. Maar moet nogmaals door de
molen van de standaard commissie. De Chocolade MEV kreeg nog teveel twijfels en wordt opnieuw
voorgebracht.
De keuring van 122 vechthoenders door Talinus Boschma, Iwan Meester en Elze Zwama is al om
11.10 uur begonnen. Als na de lunch alle keuringen zijn afgerond, worden er 5 hoofdereprijzen
(VFV-glasgravures) uitgereikt.
De F-winnaars per ras krijgen driekleur VFV NL rozetten.
Bij de grote vechthoenders wint Adrie Brouwers met Shamo tarwe VJ.
T. Akkermans is met Brugse Vechter goudhals VJ reservekampioen.
R.P. Nicolai wint met Shamokriel tarwe VJ en Stefan Lust krijgt zijn glasgravure voor Indische
Vechtkriel dubbelgezoomd MJ, T. Akkermans is derdes met Brugse Vechterkriel goudberken VJ
Deze 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 clubleden met enkele keurmeesters hebben na afloop nog enige tijd geëvalueerd bij Jan Kamps en
zijn staf.
Daarna volgde een rustige periode voor de fokkers en de eerste regionale shows.
Veel VFV-leden zijn begin december nog naar onze clubshow op de Oneto geweest. De prijswinnaars
per vechtersras hebben we met extra oranje VFV rozetten gehuldigd. Dat was een mooie tentoonstelling
met goede opkomst (meer dan 150 vechthoenders )en mooie fokresultaten.
Optimum Avium kon eerst niet doorgaan, zelfs niet in België, maar hield toch een mooie show op een
andere (ex-)school in Fijnaart. Veel leden namen de moeite om naar het verre zuiden te komen.
Op de Noordshow is Assen werden enkele leden beloond met een U voor hun fokresultaten;
F.van der Wal met OEV, Gerrit Eilander met Ko Shamo en ook Gerrit Laarman kreeg een U voor MEV.
Op 21 maart 2020 hadden we weer onze hanenkeuring kunnen houden, maar dat kon door de Corona
Lockdown niet doorgaan. Een teleurstellende situatie voor onze vechthoenders.
Veel organisaties denken na over de aanpassing van het tentoonstellingsrooster buiten de wintertijd.
Het VFV–bestuur denkt ook na over aanpassingen, maar wordt door het KLN tentoonstellingsrooster
vastgezet.
Als bestuur hebben we het afgelopen seizoen 3 maal vergaderd bij de AKV als centrale locatie in NL
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) 96 leden. Duidelijk minder dan
vorig jaar. Helaas moesten wij leden van de ledenlijst afvoeren omdat zij al jaren hun contributiegeld niet
hadden voldaan, ondanks meerdere verzoeken van onze kant. Ook hebben er enkele leden opgezegd en
zijn er leden overleden.
Gelukkig zijn er afgelopen jaar wel 3 nieuwe leden aangemeld en ingeschreven.
Zoals gebruikelijk 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 positief voor onze speciaalclub hebben
ingezet en graag tot ziens op onze jaarvergadering te Amersfoort.
Gerrit Wunderink, secretaris.

