
UITNODIGING  
 
Hoender- en konijnencompetitie zaterdag 28 september 2019 
 
Beste Kleindierenliefhebbers, 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de hoender- en konijnencompetitie op zaterdag 28 september 
2019. Dit jaar zal De Duinstreek uit Schoorl de organisatie op zich nemen en in het jaar van 
het 75-jarig bestaan van De Duinstreek organiseren we dit evenement met veel plezier voor 
u. 
 
Dit jaar worden de hoender- en konijnencompetitie beide op zaterdagmorgen gehouden. 
We hebben hiervoor twee aparte naast elkaar gelegen ruimten in de Blinkerd beschikbaar. 
We denken het hiermee nog aantrekkelijker te hebben gemaakt en als leden van uw 
vereniging met zowel hoenders als konijnen willen meedoen, dan is dat ook mogelijk. We 
besparen hiermee tijd omdat we verwachten eea tot een ochtend te beperken maar ook 
denken wij dat dit de saamhorigheid binnen de verenigingen ten goede kan komen. 
 
Indien u lid bent van meerdere verenigingen mag u zelf kiezen met welke vereniging u 
deelneemt aan de hoender- en/of konijnencompetitie. Er mogen uitsluitend jonge dieren 
worden ingezonden. Zie hiervoor ook het bijgevoegde regelement. 
 
Hoendercompetitie 
Nieuw dit jaar is dat ook de hoendercompetitie bestaat uit 5 dieren per vereniging, gelijk aan 
het aantal wat bij de konijnen geldt. We hebben ervoor gekozen om dit gelijk te trekken met 
de konijnen. De opzet van de verenigingscompetitie is ooit gestart met een 
hoendercompetitie maar de belangstelling hiervoor loopt de afgelopen jaren iets terug. We 
hopen toch op een zo groot mogelijke deelname en schroom niet om uw zusterverenigingen 
in Noord Holland alsnog te enthousiasmeren om ook deel te nemen! 
 
Konijnencompetitie 
Afgelopen jaar waren we met 7 verenigingen voor de konijnencompetitie met 5 dieren per 
vereniging in te zenden. We hopen het aantal konijnen van 35 dit jaar minimaal opnieuw te 
behalen. 
 
Keurmeesters 
Voor de hoenders hebben we dit jaar Aad Rijs bereid gevonden om te komen keuren en voor 
de konijnen zal Bart van de Vlis aantreden. We hebben hiermee twee A-keurmeesters en zijn 
zeer content dat zij bereid zijn om deze dag te komen keuren. 
 
Overige informatie 
Inkooien dieren:   8.15 uur – 8.45 uur 
Aanvang keuring:   9.00 
Prijsuitreiking: Direct na afloop van de keuring. Voor beide vereniging- 

competities ontvangt de winnende vereniging een 
prachtige wisselbeker. 



Uitkooien dieren: Verwachting is dat rond 12 uur de beide keuringen zijn 
afgerond, na de prijsuitreiking mogen de dieren worden 
uitgekooid. 

Locatie:    Dorpscentrum De Blinkerd, Heereweg 150 te Schoorl 
     Tel. 072 509 2068 

Kosten: EUR 25 per vereniging per competitie, te voldoen op de 
keurdag. 

Het betreft een zogenaamde open keuring. Alle leden van uw vereniging, dus ook leden die 
niet aan de hoender- en konijnencompetitie deelnemen, zijn uiteraard tijdens deze leerzame 
dag van harte welkom.  
 
Contactpersoon op de keurdag:  Rob Pronk, tel. 06-22412266 
 
Uw opgave zien we graag tegemoet, uiterlijk 22 september 2019. U hoeft bij de opgave 
alleen kenbaar te maken aan welke competities uw vereniging deelneemt. Met welke dieren 
uw vereniging deelneemt, zie hiervoor ook het bijgevoegde regelement, hoeft u pas bij 
aanvang van de keuring kenbaar te maken. Uw opgave kunt u richten aan Rob Pronk op e-
mailadres pronkrjs@xs4all.nl of telefonisch 06-22412266. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zie graag uw inschrijvingen 
tegemoet. Mocht u nog vragen hebben dan verneem ik die uiteraard graag en kunt u contact 
opnemen met ondergetekende. 
 
Tot ziens op zaterdag 28 september in de Blinkerd te Schoorl!  
 
Met vriendelijke groet, 
De Duinstreek 
 
Rob Pronk 
 
 
 
PS: Wil u als secretaris dit bericht delen met alle leden van uw verenging? 
 
 

 

 

 

 

 

Bijlage: het reglement van de hoender- en konijnencompetitie. 


