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Persoonsgegevens:
Voornaam:

Achternaam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats: 

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Lidmaatschap:
Rassen:

Lidmaatschapgeld:
Het lidmaatschap bedraagt €10,00 dit jaar. 
Geen inschrijfgeld verschuldigd. Aanmelden is ook 
mogelijk via e-mail.

SPECIAALCLUB LANGSTAART- EN LANGKRAAIHOENDERS
OPTIMUM AVIUM

Secretaris-oasll@optimumavium.com | www.optimumavium.nl

JEUGDLID VOLWASSEN LID



Beste liefhebber van Langstaart- of langkraairassen,  
 
Naar aanleiding van de promotioshow voor Japanse rassen op de Noordshow en de succesvolle  internationale 
tentoonstelling ‘’OPTIMUM  AVIUM INTERNATIONAL’’  die werd gehouden op 17 januari 2015, is er een speciaalclub 
opgericht voor langstaart- en langkraaihoenders.   
 
Deze speciaalclub is ontstaan op initiatief van Berta van der Meer, Wanda Zwart en Adrie Brouwers.  
Zij heeft als doel het houden van en kweken met langstaarthoenders en langkraaiers te bevorderen. 
Het fokken en behouden van het oorspronkelijke type, vorm typische raskenmerken en kleurslagen is het 
uitgangspunt van deze speciaalclub.  
Zij tracht dit te bereiken door het handhaven van de standaardbepalingen in het land van herkomst van het ras; 
het jaarlijks houden van een club show op een grote landelijk tentoonstelling met een langkraaiwedstrijd en het 
houden van dierbesprekingen en lezingen en eventueel het opzetten van een database. 
Deze speciaalclub zal het erkennen in Nederland van niet erkende langstaart- en langkraai hoenders 
ondersteunen en begeleiden. 
De  website die in de maak is onderscheidt zich doordat informatie gevarieerd en gedetailleerd zal zijn mede 
doordat UW inbreng  zal worden weergegeven in de rubriek NIEUWS.

Wij willen u als fokker van langstaart en langkraaihoenders van harte uitnodigen lid te worden van deze speciaalclub. 

Deze speciaalclub zal haar clubtentoonstelling met een spectaculaire langkraaiwedstrijd houden op 
zaterdag 16 januari 2016 in Roosendaal Nederland. Hier bent u vanzelfsprekend van harte uitgenodigd als 
inzender of als bezoeker. 

Tijdens OPTIMUM AVIUM INTERNATIONAL 2015 werden 28 langkraaiers ingezonden, o.a.: 
Kosovo kraaiers, Denizli Horozu, Koe Yoshi, Totenko, Ayam Ketawa en Tomaru. 

Ook werden 36 langstaart hoenders en 350 vechthoenders ingezonden, o.a.:
Onagadori, Minohiki, Yokohama en Phoenix. 

We rekenen op u als nieuw lid van de speciaalclub!! 

Met sportieve groet, 

Het bestuur

U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op: 
IBAN:   NL20INGB0006527178BIC:  INGBNL2A 
O.v.v.:  OPTIMUM AVIUM Roosendaal
E-mail: Secretaris-oasll@optimumavium.com
Adres:  Kromme Elleboog 20 | 9682 XH Oostwold

OPTIMUM AVIUM
SPECIAALCLUB LANGSTAART- EN LANGKRAAIHOENDERS


