
  
Nederlandse 

YORKSHIRE & LANCASHIRE 
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Uitnodiging voor de internationale Yorkshire & Lancashire dag.  
In het Schuttershoes, Scholtenhagenweg 40b, 7481 VP Haaksbergen 
 
Op zaterdag 19 november 2022 organiseert de Nederlandse Yorkshire & Lancashire Club in 
samenwerking met vogelvereniging “Ons Genoegen “ te Haaksbergen de jaarlijkse  
Yorkshire & Lancashiredag. 
 
Alle Yorkshire & Lancashire kwekers uit binnen- en buitenland nodigen wij uit om aan deze 
èèndags keuring deel te nemen. 
 
De keuring gaat volgens het Engelse keursysteem en is te volgen vanuit de zaal.  
De keurmeesters voor dit jaar zijn:  Yorkshire:     Dhr. Alllan Demsey ( Ierland)  
                                     Lancashire:  Dhr. Johan Dermois   
  
Wij starten om 8.00 uur met de inname van uw vogels en beginnen uiterlijk om 9.30 uur met 
de keuring en hopen dan om 17.30 uur deze èèndagstentoonstelling te beëindigen. 
 
     KOMT U A.U.B. OP TIJD 
 
Opgave vogels moet voor 9 november 2022 in ons bezit zijn. 
Het inschrijfgeld is € 2,- per vogel. Betaling tijdens het inbrengen van uw vogels. 
Kooinummers worden ’s morgens aan de zaal uitgereikt.( indien mogelijk toegestuurd) 
Vul het bijgevoegde inschrijfformulier duidelijk in en stuur het uiterlijk vòòr 9 november 2022 
op naar de secretaris: G. Koenderink, Elfersstraat 16  7496 AR Hengevelde,  

  e-mail mgmkoenderink@gmail.com 
 
Maakt u als kweker geen gebruik van deze uitnodiging dan is een bezoek aan deze èèndags 
tentoonstelling zeker aanbevolen. 
Ook niet yorkshire & lancashire kwekers zijn van harte welkom. 
 
Verkoopklasse: 
Vogels voor de verkoopklasse zijn van harte welkom. Wel moet u dan zelf zorgdragen voor 
de verkoop. Een afdracht aan de vereniging is hierbij niet nodig. 
P.S. Maximaal 2 vogels per kooi en verkoop uit lopers enz. wordt niet toegestaan. 
 
Zijn er nog vragen bel dan eventueel met het bestuur: 
A.J. Houtkooper tel: 0316-265282  M. Dielen  tel: 0543-521284 
G. Koenderink tel: 06-29212024  H. Bremer  tel: 0521-593984 
R. Laarman  tel: 070-5116079   
 
Wij hopen u allen te ontmoeten op zaterdag 19 november 2022  “In het Schuttershoes”  
Scholtenhagenweg 40B, 7481 VP Haaksbergen. 
 
 
 
 


