Een bijzondere en unieke veiling!
Dit is uw kans!
Voor elk wat wils!
Vorig jaar heeft Theo Janssen al aangegeven dat het een bijzonder veiling zou gaan worden
en daarmee heeft hij destijds niets te veel gezegd.
Naast een aantal Hollanders komt er ook een prachtige koppel Hotôts onder de hamer.
Hiermee hebben we nog niet alles gezegd, want als toetje krijgt u de mogelijkheid een
schilderij met een afbeelding van Hollanders te bemachtigen.
Zoals u weet wordt er hard gewerkt om het potentieel aan Hotôts uit te breiden. Vorig jaar is
er energie gestoken om versbloed uit Zwitserland te halen. De eerste resultaten zijn bekend
en de Fam. Kluin uit Apeldoorn ondersteunt dit programma volledig. Zij hebben zowel een
ram als een voedster uit Zwitserland ingezet. Verder heeft de Fam. Kluin bewezen veel een
kennis en kunde mbt Hotôts in huis te hebben.
Fam Kluin stelt een ram en een voedster beschikbaar voor de veiling met de toezegging de
nieuwe eigenaren met alle plezier verder te willen helpen. De wens is om deze dieren als
koppel te veilen zodat de koper hier verder mee kan.
De ram (3MH-212) heeft als moeder de Zwitserse voedster en als vader 2MH-502.
De voedster (3MH-108) heeft ook 2MH-502 als vader en de moeder is de 1MH-803. De
moeder is onze mooiste fokvoedster uit de combinatie ram 0ZW-474 (Herrema) x Voedster
9RP-903 (Jan Mars).

Uw kans fokmateriaal uit deze stal te verkrijgen en foktechnisch advies .

Bij de Hollanders worden ijzergrauw, bruin en driekleur beschikbaar gesteld.
Johan ten Hove stelt dit jaar een relatief jonge fokram (2RM 808) beschikbaar. Hij heeft
inmiddels bewezen dat zijn nafok goed is want tijdens de fokkersdag zijn twee nakomelingen
van heb aanwezig. Vooral zijn goede karakter valt op en zijn vader en oma hebben enkele
kampioensrozetten behaald.
Wopke Bekema stelt twee fraaie oude dieren beschikbaar waarvan 0WB‐311 ram 97 punten
wist te scoren tijdens de Gaasterlandshow. De voedster ook van 2010 heeft veel kwaliteiten
bij positie drie de pels. Zij wist daar zelfs een 19½ punt te scoren. Wobke altijd goed voor
een hoge score en onze Zwitsersecollega Jasmin Fischer was bij haar bezoek in augustus
2011 zeer onder de indruk van de bruine stam van Wokbe. Jammer dat ze slechts twee

dieren mee kon nemen destijds naar Zwitserland want ander warer er zeker en vast dieren
uit Bolsward naar Zwitserland vertrokken.
Het betreft dieren die zonder twijfel voor een nieuwe stam in uw stal zullen gaan zorgen.
Dus zorg er voor dat u beide dieren koopt!!!

0BW‐104
0BW‐311
Wie herinnert het zich niet meer dat Anton Meekma enkele jaren geleden, tijdens een
veiling op de fokkersdag, hoog heeft ingezet om een aantal prachtige dieren te bemachtigen.
En wie staat er de afgelopen jaren, met de ijzergrauwen, onafgebroken hoog in de lijst van
de RSTrofee, jawel Anton. Nu vindt hij het tijd om anderen verder te helpen en biedt een
ram aan uit zijn aller beste stam.
Ram Oud IJzergrauw 2 DF‐423
Behaalde in 2012 bij 5 verschillende keurmeesters het F‐predikaat
O.a. Kampioen op Jongdierendag PKV Frisia met F 96,5 en winnaar tekeningrassen op de
Frieslandshow 2012 met F97.
V. 0DF‐203 1eF Noordshow 2011
M.1DF‐701 1eF Noordshow en mooiste Hollander Voedster 2012 en 2013

2DF‐423
Velen van u zullen haar nog wel kennen Harmpje de Jong van t’Goor. Ze heeft van 1992 tot
1999 in het bestuur van de Hollanderclub gezeten en was een enthousiast keurmeesteres en
ze had heel veel affiniteit met de Hollanders. Dat heeft er in geresulteerd dat zij in het
verleden een aantal prachtige aquarellen van S de Vries uit Workum heeft aangeschaft. De
heer
De Vries was naast een bevlogen Hollander fokker een begenadigd schilder. Ook liet hij in de
Nieuwsbrief van mei 1995 in de rubriek “uit de oude doos” de tien geboden voor de
Hollanderfokker optekenen welke van de hand kwamen van de heer Van Piggelen.
Schilderijen waarvan Harmpje vindt dat die een prominente plaats verdienen bij een
Hollander liefhebber.

Zij stelt deze aquarellen beschikbaar met de wens dat ze ergens komen te hangen zodat er
elke dag van genoten wordt. Want dat zijn deze schilderijen meer dan waard.

Verder zijn er nog zwarte Hollanders voor de veiling opgegeven door;
Cor de Wagenaar uit Rijnsaterewoude ;
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Kan me voorstellen dat er leden zijn die graag zouden willen bieden op één van de dieren
of op een schilderij en dat u niet in de gelegenheid bent te komen. Wij bieden u de
mogelijkheid om op voorhand een bod uit te brengen.
Uw bod dient uiterlijk vrijdag 21 juni 2013 in het bezit te zijn van de veilingmeester (Theo
Janssen) Tel 06 1362 8698.
Misschien is het ook mogelijk dat iemand anders, die wel aanwezig is, voor u biedt tijdens
de fokkerdag?

