
“Kasper Faunafood 
onderscheidt zich...
door een harde korrel met een goede structuur, 
want een konijn moet knagen. De korrels zijn heel 
gevarieerd van samenstelling met veel vitamines. 
Ik voer Kasper Faunafood Sport, veel natuurhooi en 
de eerste 2 à 3 maanden wat structuurmuesli want 
ze moeten blijven eten.” 

Albert Lanting kan het weten. Hij won tijdens de Noordshow 
2016 met zijn konijngrijze raskonijn (Klein Zilver) de 
hoofdprijs in de categorie ‘Fraaiste Konijn’. 

Kasper Faunafood brengt korrels en gemengde voeders voor 
konijnen en cavia’s op de markt. De korrels bevatten alle 
voedingsstoffen, vitaminen, mineralen en sporenelementen 
om de dieren in topconditie te brengen en te houden. 
Gemengde voeders worden naar behoefte verstrekt naast 
hooi, wortelen, groenvoer en gras. Ook in Hobbyline 
kleinverpakking! 

www.kasperfaunafood.nl
Kasper Faunafood, een merk van Arie Blok Animal Nutrition 

Fokkerstip: Zorg heel 
regelmatig voor een schoon 
hok en stal, dan geniet het 
dier en jij zelf.
Albert Lanting met zijn winnende Klein 
Zilver midden konijngrijs

Nationale Kleindierenshow Nederland
Georganiseerd door de Koninklijke Verenigingen Ornithophilia en Avicultura

VRAAGPROGRAMMA
De show met een Uitmuntend prijzenpakket 

en grote verkoopbeurs

26, 27, 28 januari 2017
In de BEURSFABRIEK,

Symfonielaan 1, 3438 EW Nieuwegein

Sluiting inschrijving
woensdag 4 januari 2017

Bondsshow haren KLN en Bondsshow NBS
Jeugdkampioenschappen

EXTRA “Vrije Verkoop” Sierduiven, 
Hoenders en Dwerghoenders



• Natuursteen en specialistisch tegelwerk

• Cementdekvloeren en egalisatievloeren

• Advies en verkoop
 
Tel: 06-51620553
Website: www.samstijl.nl
Email: samstijl@hotmail.com

Koudijs Ornipar bij snot en luchtwegproblemen

Koudijs Anti Coccidiose bij coccidiose en darmstoornissen

Koudijs Wormstop / Koudijs Luis Worm / Koudijs Perform

Koudijs Eucalyptus reiniger / Bloedluis bestrijding / Klaus en Dac

Onze producten zijn  o.a. verkrijgbaar bij een aantal dierenspeciaalzaken, 
groothandels in diervoeders, dierenartsen en op onze internetsite.

Tel: 0578-695533  email: info@koudijskleindiersport.nl
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heel jaar lang Young Professional noemen! Daarnaast 
kun je nog hele leuke prijzen winnen.
Onderstaande jeugdprijzen worden toegekend 
indien er sprake is van concurrentie. Er moet in de 
diergroep door tenminste twee jeugdleden zijn 
ingezonden.

270. Beker voor Fraaiste konijn
271. Beker voor Fraaiste konijn, ander geslacht
272. Beker voor Fraaiste Cavia
273. Beker voor Fraaiste Cavia, ander geslacht
274. Beker voor Fraaiste Kleine Knager

(hoogste predikaat of grootste groep)
275. Beker voor Fraaiste Kleine Knager, ander geslacht

(hoogste predikaat of grootste groep)
276. Beker voor Fraaiste Hoen
277. Beker voor Fraaiste Hoen, ander geslacht
278. Beker voor Fraaiste Dwerghoen
279. Beker voor Fraaiste Dwerghoen, ander geslacht
280. Beker voor Fraaiste Serama
281. Beker voor Fraaiste Serama, ander geslacht
282. Beker voor Fraaiste Watervogel

(hoogste predikaat of grootste groep)
283. Beker voor Fraaiste Watervogel, ander geslacht

(hoogste predikaat of grootste groep)
284. Beker voor Fraaiste Siervogel
285. Beker voor Fraaiste Siervogel, ander geslacht
286. Beker voor Fraaiste Oorspronkelijk Duivenrassen
287. Beker voor Fraaiste Oorspronkelijk Duivenrassen

ander geslacht
288. Beker voor Fraaiste Sierduif
289. Beker voor Fraaiste Sierduif, ander geslacht

RASSENPRIJZEN
Bij 10 of meer dieren per ras

290. Beker voor de fraaiste in elk ras

JEUGD BONDSPRIJZEN KLN

Young Professional:
Zilveren jeugdbondsmedaille bestickerd: Nationaal 
jeugdbondskampioen  Champion Show 2017
428. Nationaal jeugdkampioen konijn
429. Nationaal jeugdkampioen konijn groep kleur
430. Nationaal jeugdkampioen konijn groep tekening
431. Nationaal jeugdkampioen konijn groep

verzilvering/pareling
432. Nationaal jeugdkampioen konijn groep

kleurpatroon/uitmonstering
433. Nationaal jeugdkampioen konijn groep wit
434. Nationaal jeugdkampioen konijn groep hangoren
435. Nationaal jeugdkampioen konijn groep bijzondere

haarstructuur
436. Nationaal jeugdkampioen cavia beer
437. Nationaal jeugdkampioen cavia zeug
438. Nationaal jeugdkampioen kleine knager

Bronzen medaille bij min. 15 dieren per diergroep
516. Nationaal jeugdkampioen diergroep

JEUGD BONDSPRIJZEN NBS
                                    
820. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste doffer
821. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste duivin

De medailles van NBS worden uitgereikt op de       
jaarvergadering van de NBS.

Prijzenschema AOC/ Klasse
296. € 10,00 Fraaiste dier van zijn of haar keuring
297. 2 x Fraai Lepeltje a.g.b.d. K.N.V. Ornithophilia*
298. € 6,00 ter vrije beschikking
299. € 5,00 ter vrije beschikking

Voor alle KLN diergroepen 'veren':
Voor diergroepen konijnen en cavia's:

300. Waardebon ter vrije beschikking a.g.b.d. Baroen

Bij 25 of meer inzendingen per diergroep AOC:
301. Geldprijs voor de fraaiste € 15,00

Prijsuitreiking Jeugd
Het bestuur van de Champion Show, zal dit jaar 
speciaal aandacht schenken aan de prijs uitreiking 
van de jeugdprijzen. Dit zal geschieden bij de 
officiële opening.
Vrijdag 27 januari om 19.45 uur worden de Hoofd 
ereprijzen voor de Jeugdleden uitgereikt, daarna wordt 
er een groepsfoto gemaakt van alle aanwezige 
jeugdleden, 
de foto kan op zaterdag na 11.00 uur worden afgehaald op
het secretariaat.

      Engelse keuring Cavia’s
Op de zaterdag 28 januari 2017 wordt, namens de NCC en 
NKV, door de Engelse keurmeester David Bumfort een 
demonstratiekeuring gegeven op Engelse wijze. 

Vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur zal dit gebeuren met tekening- en
uitmonstering-gladhaar cavia's. 

Van 13.00 uur tot 15.00 uur zal David Bumfort de kleurmuizen 
op Engelse wijze keuren. 

Alle voorgenoemde dieren die op de show zijn ingeschreven 
doen gratis mee aan deze keuring. De NCC en NKV stellen 
prijzen beschikbaar voor de mooiste dieren van de keuring.

"Denk aan u entbewijzen zowel voor           
NCD als voor RHD-2"

Het bestuur en medewerkers hopen u te 
ontmoeten op de Champion Show.
Is het niet als inzender dan wel als 
bezoeker.
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Algemene gegevens
Verenigingsbestuur:
Han Voerman. Voorzitter
Ronald Tiemes. Secretaris
Piet Bouw Penningmeester
Gerard de Bruin Bestuurslid
Franc Beekmans Bestuurslid
Bart v.d. Kloet Bestuurslid

Tentoonstellingsbestuur:
Han Voerman Voorzitter
Bart Vrolijks Secretaris
Piet Bouw Penningmeester
Franc Beekmans
Gerard de Bruin      2ᵈͤ Secretaris
Ruud Swaap
Hanno Dijkhorst
Jan Willem Hondelink
Bart van der Kloet
Ben Makker
Jouke v.d. Siepkamp
Robert Meijer
Rinus Mos

Algemeen Secretaris:
Bart Vrolijks
Claudiuslaan 25
6642 AE Beuningen
Tel. 024-6772060 of 06-22112898
E-mail: secretaris@championshow.nl

Penningmeester
Piet Bouw
Harnesteeg 14
6721 NH Bennekom
Tel. 0318-416789
E-mail: penningmeester@championshow.nl

Public Relations
Ben Makker en Robert Hoornstra
Tel. 06-51447934
Email: pr@championshow.nl

Contactpersoon buitenland
Martijn Breedveld
Tel 0049-15254304942
E-Mail: buitenland@championshow.nl

Webmaster:
Martin van Doorn
Email: beheer@championshow.nl

Automatisering/ICT/Catalogus:
Ronald Tiemes en Evert v/d Waerdt

Jeugdzaken:
Bart en Diny Vrolijks
Email: jeugdzaken@championshow.nl

Vakbeurs:
Bart van der Kloet
Email: vakbeurs@championshow.nl

Diergroepsecretaris Konijnen:
Robert Meijer & Ninja Meijer
Tel.050-5016212 of 06-45438045
Email: pelsdieren@championshow.nl

Diergroepsecretaris Cavia’s en Kleine Knagers
Ruud Swaap
Tel. 06-20167287
Email: knagers@championshow.nl

Diergroepsecretaris Hoenders,- Dwerghoenders 
Serama’s en Sier- en watervogels
Hanno Dijkhorst
Tel. 0343-444161 of 06-23742237
Email: pluimvee@championshow.nl

Diergroepsecretaris Sierduiven en Spiegel van de 
Fokkerij/Vrije Klasse:
Jouke v.d. Siepkamp
Tel. 030-6064308
Email: sierduiven@championshow.nl

Tentoonstellingsruimte:
BEURSFABRIEK
Symfonielaan 1
3438 EW Nieuwegein
www.beursfabriek.nl
Tel. 06-22112898
(uitsluitend tijdens de tentoonstelling)

Veterinair toezicht:
Dr. F.G. Davelaar
Harderwijkerstraat 85
3881 EG Putten
tel. 0341-354150

Gedelegeerde F.B.:
Dhr. G.J.M. Schaareman
Gielenhofweg 13
5987 NA Egchel
tel: 077-3074231

Hoofdsponsor:
ARIE BLOK DIERVOEDING
Postbus 30
3440 AA WOERDEN
www.kasperfaunafood.nl

Grafische ondersteuning:
JB Printing, Epe

Betalingen:
Indien geen gebruik wordt gemaakt van automatische 
incasso dient u het inschrijfgeld voor 10 januari 2017
over te maken op IBAN: NL48 RABO 0302531327          
BIC: RABONL2U. t.n.v. Champion Show onder
vermelding van uw fokkersnummer.

SLUITING INSCHRIJVING: Woensdag 4 januari 2017
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Voorwoord
Voorzitter Champion Show

Als ik dit schrijf lijkt het dat de grootste stofwolken rondom de zoveelste uitbraak van een epidemische ziekte in één van 
onze diergroepen zijn neergedaald. Ongerust waren we, ongerust over het lijden van de dieren, ongerust over het leed 
van de fokkers die hele jaargangen verloren zagen gaan en uiteraard ook over het aantal inzendingen.                         
Op de extra KLN vergadering waar door een grote meerderheid werd besloten om het enten verplicht te stellen gonsde 
het van de geruchten, schattingen en bespiegelingen. Het is fijn dat het KLN bestuur die vergadering heeft belegd en op 
kordate wijze op dezelfde avond tot besluitvorming kwam, onze complimenten daarvoor. Die duidelijkheid zal ons op de 
lange termijn ten goede gaan komen. Of het echt inzendingen gaat schelen moeten we afwachten en er naar blijven 
gissen heeft geen zin. We gaan ervoor hebben we gezegd en met deze enthousiaste ploeg medewerkers gaat dat zeker 
lukken.

Binnen het bestuur hebben een paar verschuivingen plaatsgevonden waarvan wellicht de meest opvallende is dat 
Robert Meijer het voorzitterschap heeft overgedragen aan ondergetekende. Zijn groeiende gezin en zijn drukke baan 
lagen ten grondslag aan dit besluit. We raken hem echter niet kwijt, samen met zijn vrouw is het diergroepsecretariaat bij 
hem in meer dan uitstekende handen. Het verheugt mij bovendien dat de gehele ploeg van bestuurders en medewerkers 
ongewijzigd in dit vraagprogramma is vermeld. Ze zijn er allemaal nog en ze hebben er allemaal zin in. Elders in dit 
vraagprogramma vindt u alle extra activiteiten welke er op dit evenement plaatsvinden. Met name bij de hoenders is veel 
extra’s te beleven. Wat denkt u van het jaar van de haan, de hanenkraaiwedstrijd en de open tomenkeuring, bovendien 
is er ook een vrije verkoop voor hoenders. Onze nieuwe diergroepsecretaris Hanno Dijkhorst en Ben Makker in zijn 
nieuwe rol als PR man heten u van harte welkom op dit hoenderfestijn. We rekenen op u….als inzender of bezoeker en 
liefst beide. In de beide andere diergroepen de bondsshow. Konijnenfokkers ik daag u uit om ondanks de RHD2 
perikelen "er een waardige bondsshow van te maken" met veel kwaliteitsdieren in topconditie. Wij zullen ze goed 
ontvangen en de best mogelijke verzorging geven. De verplichte enting en het meesturen van het ent formulier met uw 
inzending maken het zowel voor u als voor ons duidelijk en werkbaar.

En sierduivenfokkers,……U allemaal zend toch in op uw eigen bondsshow? Ik heb uitgerekend dat wanneer alle 
fokkerskaarthouders slechts 4 dieren per persoon zouden inzenden we ruim 5000 duiven zouden moeten huisvesten. 
Probeer het eens een keer, de sfeer, de verzorging en de eer zijn het waard om erbij te zijn! Wij beloven u de beste 
verzorging en een mooie presentatie van de dieren. We zien u graag terug op de grootste en de mooiste 
kleindierenshow van Nederland

Namens het tt bestuur Han Voerman,                                                                                                                                    
Voorzitter

Voorwoord
Voorzitter Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers

Het blijft een vreemde gewaarwording om tijdens een van de warmste dagen van deze zomer, het is buiten ruim boven 
de dertig graden, een voorwoord te schrijven voor onze bondsshow, een van de laatste tentoonstellingen van het jaar.
Toch wordt het stilaan tijd om weer aan het tentoonstellingsseizoen te gaan denken. De najaar clubdagen zijn begonnen, 
de jonge dieren worden deze dagen tijdens de verenigingsavonden getoond en de eerste shows vinden alweer over 
enkele weken plaats. De bondsshow is daarbij de afsluiting van het seizoen waar je natuurlijk niet mag ontbreken. Vooral 
voor de fokkers van kleurduiven en kroppers die een gooi willen doen naar het Nationaal Kampioenschap is deze show 
een belangrijke laatste hobbel.
Maar ook de fokkers van andere rassen zullen graag naar de Championshow komen. Liefhebbers van nieuwe creaties 
en nog niet erkende rassen kunnen hun dieren ter erkenning voordragen en de fokkers van de bekende rassen kunnen 
hier hun dieren in concurrentie brengen. De bondsshow is immers de tentoonstelling waar iedereen uit binnen- en 
buitenland komt zien hoe de stand van het ras is, wat er in het voorbije jaar beter is geworden, wie goed gefokt heeft en 
waar wat is ingeleverd of is blijven liggen.
De NBS beschouwt de Championshow dan ook niet voor niets als de belangrijkste tentoonstelling van het seizoen. 
Het is onze bondsshow maar vooral ons jaarlijkse fokkersfeest dat we met een gerust hart in de handen van de bekende 
organisatie kunnen leggen. Het zal onze dieren noch ons aan iets ontbreken. Dat is een geruststellende gedachte.            
Niets belet ons dus om enkele van onze mooiste dieren in te zenden. Alleen zo kun je een laatste beeld krijgen van de 
stand van zaken op uw eigen hok voordat u weer met de fok gaat beginnen. Het is ook de laatste gelegenheid om uw 
vrienden en collega´s in de arena te ontmoeten voordat het nieuwe fokseizoen aanbreekt. De laatste mogelijkheid om 
toch nog dat ene dier te bemachtigen dat u nog nodig hebt of dat u er graag bij zou hebben. Kortom het einde van het 
tentoonstellingsseizoen en het begin van het fokseizoen. U wilt hier toch niet ontbreken! Ik zie ernaar uit om u en uw 
dieren in januari op de Championshow in Nieuwegein te ontmoeten!

Thom Laming
Voorzitter NBS
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Voorwoord
Voorzitter KLN

Het was een lastige afweging. Dat vonden wij als bestuur, maar dat vond u ook als leden van KLN. Wel een 
entverplichting of geen entverplichting. De één vond van wel, de ander vond van niet. Achteraf zullen we zien of de 
beslissing juist is geweest......... Toch vind ik dat we in kader van dierwelzijn de juiste beslissing hebben genomen door 
een entverplichting in te stellen. Dit zal ongetwijfeld invloed hebben op het aantal in te zenden konijnen.                         
Naar ik hoop in de positieve richting maar ik ben bang dat dat niet zo is.                                                                                                      
Ik ga er vanuit dat we als haren fokkers de Champion Show, mooi centraal gelegen in het land niet in de steek zullen 
laten en ze te verassen met een groot aantal topdieren. Hier kunt u Nederlands Kampioen worden. Dat willen we toch 
allemaal? Veren fokkers, meestal bent u in de minderheid op deze show. Toch hoop ik dat u dit jaar massaal zult 
inzenden. De locatie is vanuit het gehele land uitstekend bereikbaar, daarnaast zijn er goede vervoerslijnen ingericht dus 
daar hoeft het niet aan te liggen.

Han Voerman, ik wil jou samen met je team veel succes wensen om van deze show weer een enorme happening te 
maken waar onze fokkers met veel plezier op terug kijken.                                                                                            
Beste inzenders dit willen we met elkaar toch niet missen? Een daverende show op een geweldige locatie. Ik hoop jullie 
dan ook te treffen in de Nieuwegein.                                                                                                                                       
Wie kan ik straks de handdrukken als Nederlands Kampioen?

Tot ziens op de Champion Show.                                                                                                                                   
Namens KLN                                                                                                                                                                    
Jasper Smelt                                                                                                                                                                        
Voorzitter

Vraagprogramma

NATIONALE KLEINDIEREN
TENTOONSTELLING

Georganiseerd door de vereniging 
Champion Show

Voor Konijnen, Cavia’s, Kleine knagers, Hoenders, 
Dwerghoenders, Serama’ s, Watervogels, 
Siergevogelte, Oorspronkelijke Duivenrassen en 
Sierduiven.

26 t/m 28 januari 2017                  
In de BEURSFABRIEK

te Nieuwegein
Symfonielaan 1  3438 EW Nieuwegein. Tel. 06-
22112898 (uitsluitend tijdens tentoonstelling)

Ondergebracht:
Bondsshow van konijnen, cavia’s en kleine knagers van 
Kleindier Liefhebbers Nederland. (KLN)
Bondsshow van sierduiven van de Nederlandse Bond 
van Sierduivenliefhebbersverenigingen. (NBS)
Eendaags keuring Kleine Knaagdieren
Eendaags keuring Serama’ s
Young Professionals…Wie wordt beste Nederlandse 
fokker/fokster onder de 17 jaar.

Ondergebracht thema:
Jaar van de “Haan’’
Spiegel van de Fokkerij, AOC en Vrije Klasse
Grote verkoopbeurs met vrije verkoop sierduiven
Grote verkoopbeurs met vrije verkoop 
hoenders/dwerghoenders
Internationale Hanenkraai wedstrijd op zaterdag
Open Tomen keuring Hoenders/Dwerghoenders op 
zaterdag

OPGAVE Internationale Hanenkraai wedstrijd
Dit kunt u doen bij de diergroepsecretaris van de 
Hoenders/Dwerghoenders/Serama’s
Hanno Dijkhorst Tel. 0343-444161 of 06-23742237
pluimvee@championshow.nl 
of kijk op www.championshow.nl onder 
“Int. Hanenkraai” voor het reglement en het 
inschrijfformulier.

Algemeen Secretaris:
Bart Vrolijks
Claudiuslaan 25
6642 AE Beuningen
Tel. 024-6772060 (niet na 22:00 uur)
E-mail: secretaris@championshow.nl
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Erecomité Champion Show 2017

Voorzitters:                                                                                                                                                                                                 
Jhr. Dr. P.A.C. Beelaerts van Blokland Voormalig Commissaris van de Koningin in Utrecht                                                   
B.W. Donk Erevoorzitter Koninklijke Nederlandse Vereniging Avicultura                                                   
K. Moree Erevoorzitter Kon. Ned. Ver. Ornithophilia, Erevoorzitter Champion Show

Leden:                 
Fr. Beekmans  Voorzitter Kon. Ver. Ornithophilia. Erevoorzitter KLN                                                                                                                                                                                               
N.M.D. van Benten Uitgever/hoofdredacteur Aviculture Europe                                                                                
J. Beukers Voorzitter Kleindierliefhebbers Utrecht                                                                                       
H. Blok Directeur Arie Blok B.V. te Woerden                                                                                     
H. de Boer Eindredacteur Kleindier Magazine                                                                                   
G.M.J.M. Boink Voorzitter Stichting Zeldzame Huisdierrassen                                                                              
T. Boomstra Verkoopleider Kasper Faunafood / Arie Blok diervoeding                                                           
J. Bosch Technisch redacteur Kleindier Magazine                                                                                  
J.J. Bulte Erevoorzitter Ned. Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen, NBS                                  
C. Butter Voorzitter ‘Keistadshow’ te Amersfoort                                                                                      
B. Crezee Algemeen directeur Nederlandse Kleindierenpublicaties B.V.                                                       
F.G. Davelaar Hoofd veterinaire dienst Champions Show                                                                                 
R.M. Dwars Veterinaire dienst Champion Show                                                                                            
P. Eyma Voorzitter ‘Aviornis’ Nederland                                                                                                        
U. Freiburghaus Ere-voorzitter van de E.E.                                                                                                                      
Mw. M.E.W. Giesbers Schenker Jan Giesbers prijzen                                                                                                
G.E.A. Grooten Voorzitter Standaardcommissie Cavia’s en Kleine knaagdieren, KLN                                      
Gion P. Gross President Entente Européenne                                                                                                  
August Heftberger Voorzitter Entente Européenne, Sectie Sierduiven                                                            
H.A.C. Huisman Voorzitter ‘Gelderlandshow’ te Wijchen                                                                                  
P.R. Hut Hoofdredacteur Kleindier Magazine                                                                                                   
Mw. Esther Huwiler Secretaris Generaal Entente Européenne                                                                            
R.A.M. Joosten Voorzitter Standaardcommissie Sierduiven, NBS                                                                                                                                                                                                              
Th.A.M. Laming Voorzitter Ned. Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen, NBS                                                
Erwin Leowsky Voorzitter Entente Européenne, Sectie Pelsdieren                                                                   
E.J. Meutstege Voorzitter 'Oneto' te Enschede                                                                                            
P.J.T. Oude Groothuis Voorzitter Konijnen Keurmeester Vereniging KKV                                                                                                                               
J.M. Puttenstein Erevoorzitter Kleindier Liefhebbers Nederland, KLN                                                          
Wilhelm Riebniger Voorzitter Entente Européenne, Sectie Hoenders                                                                           
G.J. Schenkel Voorzitter ‘Noordshow’ te Zuidlaren                                                                                            
R.A. Schraa Voorzitter Standaardcommissie Konijnen, KLN,                                                                                 
G. Simonis Voorzitter KV Sierduiven, Stichtingbestuur ‘Aldrovand                                                                                                            
J. Smelt Voorzitter Kleindier Liefhebbers Nederland, KLN                                                                     
Mw. Evelyne B. van Vliet Voorzitter Entente Européenne, Sectie Cavia's en Kleine Knaagdieren                                      
Mw. E.H.M. Vogelaar-Nieuwland Eindredacteur Aviculture Europe                                                                                         
G.B. de Voogd Dierenarts                                                                                                                                   
W. Voskamp Voorzitter Hoender Keurmeester Vereniging, HKV                                                                            
Th. de Vriese Voorzitter Provinciaal Verbond der Neerhofdieren Oost-Vlaanderen                                           
Dhr. & Mw. Withagen Calligraveren Oorkondes                                                                                                
W.C.M. van Zijl Erevoorzitter Nederlandse Vereniging van Sierduivenkeurmeesters                                          
Harald Köhnemann Voormalig Bondsvoorzitter VDT

Medewerkers Champion Show 2017
Algehele leiding:
Han Voerman Voorzitter

Algemeen Secretariaat:
Bart Vrolijks Secretaris
Gerard de Bruin   2ᵈͤ Secretaris
Piet Bouw Penningmeester
Ben Makker Public Relations

Diergroep secretariaten:
Robert en Ninja Meijer. Konijnen
Ruud Swaap. Cavia’s en Kleine Knagers
Jouke v.d. Siepkamp. Sierduiven,
Spiegel van de Fokkerij/Vrije Klasse                               
Hanno Dijkhorst. Hoenders, Dwerghoenders, Serama’s
Sier- en watervogels,
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Uitgifte ereprijzen:
Piet Bouw
Jan Driesen
Martijn Breedveld
Geri Glastra
Mw. Nel v.d. Siepkamp

Technische organisatie:
Henk den Butter, coördinator begane grond’
Freek Weites, coördinator eerste etage’
Hans van der Braassem
Gijs Niesing
Frits Verkerk
Wino Verkerk
Koos Verheij

Vakbeurs:
Bart van der Kloet
Automatisering/ICT/Catalogus:
Ronald Tiemes en Evert v.d. Waerdt

Verkoopkantoor:
Frits Dommerholt, Coördinator verkoop
Mw. Bianca van Vliet-Verkerk
Anton Rotteveel
Michel Zonneveld
Robert Hoornstra

Vrije verkoop Sierduiven:
Jan Willem Hondelink
Thijs Akkerman
Eric v/d Kraan
Mw. Sabrine van Baarle
Gerard Reijersen
Ruud Kreton
Gerard de Bruin

Kassa/Kaartcontrole:
Corry Rietveld
Mw. Edith Huisman
Jan Huisman

Fotografie:
Sytse de Bruine, Algemene foto’s

Uitgifte catalogus: Mw. A. Walinga

E.H.B.O. Beursfabriek

Medewerkers indeling /logistiek / Catering: 
Rinus Mos, coördinator 
Petra Breedveld.
Vledderlanden 16, 7941 NA Meppel
Tel. 06-20122401
E-mail: logistiek@championshow.nl

Uitgifte polsbandjes medewerkers
Uitgifte medewerkersbonnen
Jan Driessen, coördinator
Martijn Breedveld

Verzorging Konijnen:
Henk den Butter coördinator

Verzorging Cavia's:
Carla Swaap-Maaswinkel coördinator

Verzorging Sierduiven:
Jouke v.d. Siepkamp, coördinator

Verzorging Pluimvee/ Siervogels, Watervogels, en 
oorspronkelijke duivenrassen
Hanno Dijkhorst, coördinator

Verzorging Ziekenstal:
Gerrit Claassen, coördinator

Controle verkochte dieren:
Henk den Butter, coördinator
Gerrit Claassen

TENTOONSTELLINGS-
BEPALINGEN

Artikel 1. Deze tentoonstelling wordt gehouden volgens 
de bepalingen van het tentoonstellingsreglement van 
het FB. Dit tentoonstellingsreglement is verkrijgbaar bij 
het algemeen secretariaat van het FB tegen 
vooruitbetaling van de verschuldigde kosten en ligt 
bovendien ter inzage op het kantoor van de 
tentoonstelling houdende organisatie. Iedere inzender 
wordt geacht met de bepalingen van dit reglement 
bekend te zijn en er zich aan te onderwerpen.

Artikel 2. Gevraagd worden:
Konijnen:
In alle erkende rassen en kleurslagen, zowel mannelijk 
als vrouwelijk, oud en jong, eigen fok alsmede aange-
kochten dieren.

Cavia's:
In alle erkende variëteiten en kleurslagen, zowel 
mannelijk als vrouwelijk, oud en jong, eigen fok 
alsmede aangekocht. De dieren moeten in drie 
leeftijdscategorieën worden ingestuurd, t.w. A-klasse: 
ouder dan 9 maanden, B-klasse: van 6 tot 9 maanden 
en C-klasse: van 3 tot 6 maanden, vermeld dit laatste 
duidelijk op het inschrijfformulier!

Tijdens de keurdag mogen de inzenders van de 
caviarassen Langhaar, Sheltie, Coronet, Alpaca, Texel, 
Merino en Lunkarya, deze zelf voorbereiden t.b.v. de 
keurmeester. De aangewezen aandrager zal 
zorgdragen dat het voorbereidde dier  wordt  
aangedragen naar de betreffende keurmeester. 
Zodra de aandrager het dier heeft overgenomen, is het 
de inzender niet meer toegestaan het dier te hanteren. 
Ook tijdens de keuring geldt dat alleen de keurmeester 
of de aandrager het dier mag hanteren, tenzij op
nadrukkelijk verzoek van de keurmeester.

Kleine Knagers:
Deze diergroep bestaat uit Tamme ratten, Gerbils, 
Kleurmuizen, Hamsters en Dwerghamsters. 
Ingezonden kunnen worden alle erkende variëteiten en 
kleurslagen, zowel mannelijk als vrouwelijk, oud en
jong, eigen fok alsmede aangekocht.

Hoenders, Dwerghoenders en Serama’s:
In alle erkende rassen en kleurslagen, zowel mannelijk 
als vrouwelijk, oud en jong, eigen fok alsmede 
aangekocht. In deze diergroep kunnen de dieren 
individueel worden ingezonden, maar ook als trio/toom
(één mannelijk dier en twee/vier vrouwelijke dieren).



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

6 
 

Siervogels, Watervogels en Oorspronkelijke 
Duivenrassen:
In alle erkende rassen en kleurslagen, zowel mannelijk 
als vrouwelijk, oud en jong, eigen fok alsmede 
aangekocht. Alleen bij de oorspronkelijke watervogels 
mogen dieren als koppel worden ingeschreven (één 
mannelijk en één vrouwelijk dier samen in één kooi). Zij 
worden apart gekeurd en dingen ieder afzonderlijk mee 
naar de ereprijzen. 

Sierduiven:
In alle erkende rassen en kleurslagen, zowel mannelijk 
als vrouwelijk, oud en jong, eigen fok alsmede aange-
kocht.

Young Professionals (Jeugd)
Jeugdinzenders nemen automatisch deel aan het
jeugdkampioenschap. De ingezonden dieren komen 
‘gewoon’ tussen de andere dieren van het ras te zitten.

AOC Klasse:
In alle hierboven genoemde diergroepen worden ook 
dieren toegelaten die een in Nederland erkend ras 
vertegenwoordigen en tevens in een erkende kleur die 
echter in die combinatie (nog) niet bij dat ras is erkend. 
In deze zogenoemde AOC-Klasse zitten de dieren 
gewoon tussen de rassen waaronder ze vallen, 
tenminste bij de konijnen. 

Artikel 3. Alle diergroepen, met uitzondering van de 
Cavia’s en Kleine Knagers, dienen voorzien te zijn van 
een door het FB erkend merk. Konijnen dienen 
getatoeëerd te zijn. Cavia’s dienen voorzien te zijn van 
een door de tentoonstelling houdende organisatie 
toegestuurde oor-sticker met hierop het kooinummer.
Tot deze tentoonstelling mogen alleen Hoenders, 
Dwerghoenders en Siervogels worden toegelaten van 
fokkers die al hun hierboven genoemde dieren hebben 
laten enten tegen Pseudovogelpest. Voor de konijnen 
een entbewijs dat deze zijn geënt tegen RHD2.
(Zie de beschrijving elders in dit vraagprogramma.)

Artikel 4. Het inschrijfgeld bedraagt:
Enkel nummer in alle diergroepen €   5,50
Enkel nummer voor jeugdleden €   3,00
Enkel nummer Kleine Knagers €   2,00
Enkel nummer Serama’s €   4,00
Enkel nummer Erkenning/Vrije Klasse €   3,00
Trio Hoenders en/of Dwerghoenders € 10,00
Toom Hoenders en/of Dwerghoenders € 15,00
Volière Sierduiven € 15,00
Koppel Oorspronkelijke Watervogels € 10,00
Verkoopkaart bij inschrijving €   2,00
Verkoopkaart tijdens tentoonstelling €   2,50
Catalogus (niet verplicht voor jeugdleden) € 10,00
Catalogus Kleine Knagers €   3,50
Catalogus Serama’s €   3,50
Administratiekosten €   4,00
Administratie kosten voor jeugdleden € 2,00

Voor Kleine Knagers die ter erkenning worden 
aangeboden geldt geen inschrijfgeld, wel zijn afname 
van een catalogus en administratie kosten verplicht.

Richtlijnen voor het ter erkenning inzenden van dieren 
vindt u op de website: www.kleindierliefhebbers.nl of
www.sierduif.nl.

Let op!
Speciaalclubs die hun clubshow of districtshow bij de 
Champion Show hebben ondergebracht kunnen hun 

catalogus tijdens de openingsuren van de tentoon-
stelling afhalen op het secretariaat. Vergeet dat dus 
niet!
Keurmeesters die op de Champion Show gekeurd 
hebben kunnen hun catalogus afhalen op het
secretariaat. Daar ligt een exemplaar voor u klaar!          
Artikel 5. De catalogus is voor alle inzenders verplicht, 
per woonadres één catalogus. Ook keurmeesters welke 
enkele van hun dieren inzenden worden als inzender 
beschouwd en geacht een catalogus aan te schaffen.
Artikel 6. Inschrijvingen dienen te geschieden op 
bijgaand inschrijfformulier of via de internetsite. Deze 
inschrijfformulieren moeten volledig worden ingevuld en 
hierop mogen slechts de gegevens van één inzender 
voorkomen. Het formulier dient gestuurd te worden naar
de diergroepsecretaris die het merendeel van uw dieren 
behandelt.
Artikel 7.
Iedere inzender dient in het bezit te zijn van een geldig
fokkersnummer. Men is ook verplicht het juiste 
fokkersnummer van de KLN en/of NBS te vermelden. 
Buiten de cijfercombinatie dient men bij de KLN-
fokkerskaartnummers ook de provincieletter alsmede 
het verenigingsnummer te vermelden (bijv. U01-10001).
Buitenlandse inzenders dienen ook hun eigen bonds-
nummer op te geven.
Artikel 8. De inschrijfformulieren dienen per post of 
e-mail verzonden te worden naar de 
diergroepsecretaris, het adres staat vermeld op het 
inschrijfformulier. Ook kunt u het inschrijfformulier op 
de internetsite invullen, en verzenden naar het 
emailadres van de diergroepsecretaris
Indien geen gebruik wordt gemaakt van automatische 
incasso dient u het inschrijfgeld voor 10 januari 2017
over te maken op IBAN: NL48 RABO 0302531327             
BIC: RABONL2U. t.n.v. Champion Show met 
vermelding van uw fokkersnummer.
Bij niet tijdige betaling wordt er € 2,50 
administratiekosten in rekening gebracht.
Ook buitenlandse inzenders kunnen met het IBAN- en
BIC nummer heel eenvoudig vóór 10 januari 2017 hun 
inschrijfgeld overboeken. Als dit toch niet lukt dan 
mogen buitenlandse inzenders het inschrijfgeld contant 
betalen bij het inkooien van de dieren op woensdag 25 
januari 2017 bij de penningmeester op het secretariaat.
Artikel 9. De inschrijving sluit op woensdag 04 januari 2017.
Artikel 10. Alle dieren - m.u.v. de kleine knagers en
Serama’s, dienen woensdag 25 januari 2017 tussen 
18.00 en 22.00 uur te worden aangevoerd en ingekooid 
in de BEURSFABRIEK Symfonielaan 1, 3438 EW 
Nieuwegein Tel. 06-22112898.

Let op! Inzenders van Sier-, Watervogels en 
Oorspronkelijke duivenrassen dienen bij het inkooien 
van de dieren het volledige ringnummer van het 
desbetreffende dier te noteren op de kooinummerkaart,
die boven de kooi hangt. Dus niet alleen het 
volgnummer maar ook de letters, het jaartal en de
vermelding NL-H of AO. Alle verzendmaterialen (kisten, 
manden, etc.) dienen voorzien te zijn van de 
inschrijflabels. Als u deze niet tijdig heeft ontvangen, 
informeer dan bij de diergroepssecretaris.
Artikel 11. Dieren die om wat voor reden dan ook 
absent zijn, dienen te worden gemeld op het 
diergroeps-secretariaat. Daarnaast is het verplicht de 
kistlabels met de tekst 'absent' in de lege kooi te
leggen. Het niet inzenden van ingeschreven dieren 
geeft geen ontheffing of restitutie van het inschrijfgeld, 
doch dit vervalt aan de tentoonstellingskas.
Artikel 12. Het afhalen van de ingezonden dieren moet 
geschieden op zaterdag 28 januari 2017 na het sluiten 
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van de tentoonstelling om 16.00 uur. Dit geldt tevens
voor de inzenders van de eendaags shows.                
Vanaf 16.00 uur mag men de dieren zelf uitkooien.
Elke inzender ontvangt een afhaalkaart, neem deze 
mee bij het afhalen van de dieren!
Let op! Een afhaalkaart is geen entreebewijs. Alle 
dieren worden op dezelfde wijze teruggezonden zoals 
zij ook zijn aangekomen. Dieren die niet zijn afgehaald,
worden op kosten van de inzender geretourneerd.
Artikel 13. Ingezonden dieren kunnen te koop worden
aangeboden. De verkoop kan alleen geschieden door 
bemiddeling van de tentoonstellingsorganisatie.   
Verkoop van dieren kan geschieden door invulling op 
het inschrijfformulier en gelijktijdige betaling van de 
kosten bij de inschrijving.
De verkoopprijs kan niet verhoogd worden, uitsluitend 
verlaagd. Verlaging van de verkoopprijs is alleen 
mogelijk, wanneer u dit kenbaar maakt bij het 
verkoopbureau. tegen betaling van een nieuwe 
verkoopkaart. Ook kunnen dieren tijdens de 
tentoonstelling te koop worden aangeboden. De 
Champion Show hanteert een verkoopsysteem waarbij 
de koper 10% over de verkoopprijs aan de 
tentoonstellingskas afdraagt voor de bemiddeling. Als 
verkoopprijs geldt het minimumbedrag van € 10,00 of 
hoger met veelvouden van € 5,00. De verkoper betaalt 
slechts de verkoopkaart.
Verkoopkaarten kosten € 2,00 per enkel nummer bij 
inschrijving en € 2,50 tijdens de tentoonstelling.
Inzenders welke het te koop stellen van een dier 
ongedaan wensen te maken, dienen dit uiterlijk op 
woensdag 25 januari 2017 vóór 22.00 uur op het 
verkoopbureau kenbaar te maken. Men is dan wel de
10% over de verkoopprijs aan bemiddelingskosten 
verschuldigd.
Zodra een dier verkocht is zijn de risico's voor de koper. 
Mocht blijken dat er sprake is van een vergissing, dan 
wordt de verkoop ongedaan gemaakt en wordt de 
koopsom terugbetaald. Voor onachtzaamheid van 
koper en/of verkoper is het tentoonstellingsbestuur niet 
aansprakelijk.
Het verkoopbureau is geopend:
Vrijdag 27 januari 2017 van 09.00 - 19.00 uur
Zaterdag 28 januari 2017 van 09.00 - 15.00 uur
Artikel 14. Gekochte dieren kunnen op vertoon van de 
afhaalkaart op zaterdag 28 januari 2017 tussen 14.00 
en 16.00 uur worden afgehaald. Dieren die naar het 
buitenland vertrekken kunnen op vertoon van de 
afhaalkaart op zaterdag 28 januari 2017 na 12.00 uur 
worden afgehaald.
Het is ook mogelijk voor buitenlandse kopers om 
verkochte dieren op vrijdag 27 januari 2017 af te halen. 
Dit kan uitsluitend van 16.00 tot 17.00 uur! Van deze 
tijden zal niet worden afgeweken i.v.m. de 
uitvoerbaarheid ervan en de controle daarop!
Uitkooien van gekochte dieren geschiedt enkel via 
de aangewezen uitgang, alwaar uw afhaalkaart en 
het aangekochte dier worden gecontroleerd op 
kooi-, oor- en/of ringnummers door een 
medewerker van de Champion Show.
Pluimvee, sier- en watervogels alsmede sierduiven 
mogen alleen door de medewerkers van de 
Champion Show worden uitgekooid waarna de 
koper  met de aankoop naar de uitgang wordt 
begeleid.
Artikel 15. De tentoonstelling is geopend voor publiek:
Donderdag 26 januari 2017 van 8.00 - 19.00 uur.
Vrijdag 27 januari 2017 van 8.00 – 19.30 uur.
Zaterdag 28 januari 2017 van 8.00 - 16.00 uur
Let op: Op donderdag is er geen catalogus te 
verkrijgen!

De kassa sluit iedere openingsdag 45 minuten voor het 
sluiten van de tentoonstelling.
De officiële opening vindt plaats op vrijdag 27 januari 
2017. De opening is alleen toegankelijk voor genodigden.
Entreeprijzen:
Doorlopende entree € 13,00
Per bezoek:
Volwassenen (vanaf 17 jaar) € 8,00
Kinderen van 5 t/m 17 jaar € 5,00
Kinderen tot 5 jaar gratis
Groepen van minimaal 25 personen betalen € 7,00 per 
persoon.
Deze aanvraag dient van tevoren gemeld te worden bij
penningmeester P. Bouw
Email: penningmeester@championshow.nl
Kaarten kunnen worden afgehaald bij de kassa. Het 
totaalbedrag dient gepast aan de kassa te worden 
voldaan, er is geen pinautomaat aanwezig.
Artikel 16. De keuring vindt plaats op donderdag 26
januari 2017 die ook toegankelijk is voor publiek en 
vangt uiterlijk aan om 8.00 uur. Zij die behulpzaam 
willen zijn als schrijver of aandrager kunnen zich 
melden:
- Voor de pelsdieren bij de diergroepsecretaris en 

bij de desbetreffende speciaal club.
- Voor pluimvee, sier, en watervogels en de 

sierduiven bij de diergroepsecretaris.
- Voor cavia’s en kleine knagers bij de diergroepsecretaris.

Medewerkers die tijdens de show helpen met op, 
en afbouw krijgen voorrang om tijdens de keurdag
te helpen.
Artikel 17. Onreine - of van ziekte verdachte dieren 
worden niet gekeurd en zullen uit de 
tentoonstellingsruimte worden verwijderd. Dit geldt 
eveneens voor pluimvee en konijnen zonder entbewijs!
Artikel 18. Het is niet toegestaan om tijdens de 
tentoonstelling dieren uit de kooien te halen, te 
fotograferen, etc. zonder uitdrukkelijke toestemming 
van - of onder toezicht van het tentoonstellingsbestuur. 
Het gebruik van een keurstokje is voor een ieder 
verboden. Ook is het niet toegestaan om tijdens de
tentoonstelling zonder toestemming van het 
tentoonstellingsbestuur loten, insignes of geschriften te 
verkopen, te verspreiden of aan te plakken.
Artikel 19. Gewonnen ereprijzen kunnen tijdens de 
tentoonstelling op het secretariaat worden afgehaald. 
Op deze tentoonstelling zullen de beoordelingskaarten 
in enkelvoud boven de kooi worden bevestigd. Men 
wordt verzocht de beoordelingskaarten pas bij het 
uitkooien van de dieren van de kooi te verwijderen.
Het secretariaat is tijdens de openingstijden van de
tentoonstellingsruimte doorlopend geopend 
uitgezonderd tijdens de officiële opening.                             
De diergroepssecretarissen zijn aanwezig op:
Vrijdag               27 januari 2017 van 10.00 - 19.30 uur
Zaterdag 28 januari 2017 van 10.00 - 15.30 uur
Artikel 20. Ereprijzen kunnen alleen gewonnen worden 
vanaf een minimum van ZG of 93 punten. Om voor de 
hoofdereprijzen (HEP) in aanmerking te komen moet 
een dier F of 96 punten of hoger behaald hebben.
Artikel 21. Het is verboden om in de 
tentoonstellingsruimte te roken! Dit verbod geldt in het 
gehele gebouw, dus ook op het terras.                               
Artikel 22. Het staat de organisatie vrij om van de 
ingezonden dieren beeldmateriaal -foto’s/filmopnamen-
te (laten) maken en deze te gebruiken voor 
promotionele – of andere doeleinden. De rechten van 
het beeldmateriaal liggen bij de organisatie, de inzender 
kan hier dus geen aanspraak op maken. De organisatie
legt zich de verplichting op om het beeld materiaal op 
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uiterst zorgvuldige wijze te verkrijgen / vast te leggen.                              
Artikel 23. Het staat de organisatie vrij om aan de show
gerelateerde zaken te publiceren voor promotionele – of 
andere doeleinden, zoals bijv. op haar internetsite. 
Denk hierbij aan integrale publicatie van de catalogus, 
tentoonstellingsverslagen en beeldmateriaal 
(foto’s/filmopnamen).                                                    
Artikel 24. Het tentoonstellingsbestuur is niet 
aansprakelijk voor sterfte, schade en/of verloren gaan 
van ingezonden dieren. Evenmin voor enig ander 
eigendom van de inzender wat in het
tentoonstellingsgebouw aanwezig is.                                    
Artikel 25. De tentoonstellingsruimte is telefonisch 
bereikbaar op telefoonnummer: Tel. 06-22112898.
Telefonisch worden er geen uitslagen verstrekt.
Artikel 26. In alle gevallen waarin dit reglement niet 
voorziet beslist het tentoonstellingsbestuur.

Artikel 27. Het is tijdens het inkooien 
(woensdag), de openstelling van de hele show, 
en voor het uitkooien (zaterdag)  VERBODEN
dieren mee naar binnen te nemen voor 
onderlinge ruil tussen fokkers, dit om 
problemen bij de uitgang te voorkomen. 

VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN 
PLUIMVEE

Voorwaarden voor het exposeren van pluimvee
Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoenders, 
dwerghoenders en siervogels worden toegelaten van 
fokkers die al hun hierboven genoemde dieren hebben 
laten enten tegen Pseudo-Vogelpest (NCD).                  
Elke inzending hoenders, dwerghoenders en siervogels 
dient vergezeld te gaan van een ent verklaring. Deze 
ent verklaring dient getekend te zijn door de eigenaar 
en door de dierenarts die de enting heeft verricht. De 
ent verklaring dient een opgave te bevatten van het ras, 
het aantal dieren, hun gemiddelde leeftijd en de 
ringnummers van de betreffende dieren.
Uit de verklaring dient voorts te blijken dat de dieren 
van de betreffende fokker ten minste twee weken en 
ten hoogste vijf maanden voor de aanvang van de 
tentoonstelling zijn geënt volgens een toegestane 
methode.
Het origineel van de ent verklaring wordt bewaard bij de 
vereniging waarvan men lid is. Zonder ent verklaring
krijgt u geen toegang tot de tentoonstellingsruimte!

VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN 
KONIJNEN 

Tot deze tentoonstelling worden alleen konijnen 
toegelaten van fokkers die hun konijnen hebben laten 
enten tegen RHD type 2. Elke inzending dient 
vergezeld te zijn, van een kopie van de RHD- ent
verklaring. Deze dient getekend te zijn door de 
eigenaar en de dierenarts die de enting heeft verricht 
en dient de opgave te bevatten van het ras, de te 
exposeren oormerken en de toegepaste entstof.            
Let dus op! U inzending wordt alleen geaccepteerd,
als u de ent verklaring bijvoegt bij u inzending.

Eendagskeuring Serama’s

In 2017 zal de Champion Show in samenwerking met 
de Serama speciaalclub een eendagskeuring 
organiseren op de zaterdag 28 januari.                             
Serama’s kunnen uitsluitend als enkel dier worden 
ingeschreven in de klassen: Jeugd (geringd met een 
ring van het huidige showseizoen); Of met de 
gewichtsklassen A-klasse, B-klasse en C-klasse.           
Zie voor de gewichtsgrenzen de rasbeschrijving.
De dieren kunnen worden aangevoerd 7.30 uur
aanvang keuring 8.30 uur. Aanvang keuring 9.00 uur
Inzenders dienen er rekening mee te houden dat ze 
voor het bezoek aan de tentoonstelling, dus ook op de 
keurdag van de Serama’s, entree verschuldigd zijn.
tevens zal het uitkooien pas kunnen, gelijk met de 
andere dieren, na het sluiten van de tentoonstelling om 
16.00u.

Het is mogelijk om de inzendingen gelijktijdig met de 
inzendingen van de andere diergroepen in de 
tentoonstellingsruimte aan te leveren. De verzorging 
van uw dieren zal bij ons in goede handen zijn. 
Mocht u van deze mogelijkheid gebruik maken, meldt u 
zich dan bij het diergroepsecretariaat.

Alle inschrijvingen zullen worden opgenomen in de 
catalogus. Daarentegen kunnen de beoordelingen en 
de uitslagen vanwege het tijdstip van verschijnen van 
de catalogus niet worden opgenomen. Na de keuring 
zal er een inlegvel worden gemaakt, van de uitslagen, 
voor de catalogus.

INTERNATIONALE 
HANENKRAAIWEDSTRIJD

HET JAAR VAN DE "HAAN"
Na het grote succes van vorig jaar heeft het 
Hanenkraaicomité, in samenspraak met het Champion
Show bestuur en de Koninklijke Ornithophilia, besloten 
om deze ludieke strijd wederom te organiseren. 
De opzet is, op een paar kleine details na, hetzelfde.
Alleen hebben we nu een ochtend- en een middag 
editie en…. kunnen er nu meer hanen meedoen.
Maar….wij kunnen maximaal 32 hanen huisvesten! 
Geef u dus snel op bij de diergroepsecretaris pluimvee 
Hanno Dijkhorst. En raadpleeg de site van de 
Champion Show voor het laatste nieuws. Naast de 
mooie prijzen die er vorig jaar te winnen waren, heeft 
K.N.V. Ornithophilia besloten om extra prijzen 
beschikbaar te stellen. Dit naar aanleiding van het 
Chinese "Jaar van de Haan", wat op zaterdag 28 
januari 2017 begint, dezelfde dag als de 
Hanenkraaiwedstrijd.
Geef u dus snel op, en kom kijken naar dit ludieke 
spektakel.
Voor het reglement zie de site van de Champion 
Show!

EENDAGSKEURING KLEINE 
KNAGERS

Ook in 2017 zal de Championshow een eendaagse 
keuring organiseren voor Kleine Knagers. Gevraagd 
worden: Tamme Ratten, Mongoolse-, Egyptische- en
Negev Gerbils, Kleurmuizen, Syrische Hamsters, 
Russische-, Chinese- en Campbelli Dwerghamsters in 
erkende en niet-erkende kleurslagen. De eendaagse 
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keuring geldt voor alle inzenders van Kleine 
Knaagdieren met een geldige KLN-fokkersnummer.
Deze eendaagse keuring zal plaatsvinden op zaterdag 
28 januari 2017, die ook toegankelijk is voor publiek,
aanvang van de keuring 9.00 uur. De dieren moeten 
voor 8.30 uur aanwezig zijn in de hal en kunnen om 
16.00 uur weer meegenomen worden.

Het is mogelijk om de inzendingen gelijktijdig met de 
inzendingen van de andere diergroepen in de 
tentoonstellingsruimte aan te leveren. De verzorging 
van uw dieren zal bij ons in goede handen zijn. Mocht u 
van deze mogelijkheid gebruik maken, meldt u zich dan 
bij het diergroepsecretariaat.

Alle inschrijvingen zullen worden opgenomen in de 
catalogus. Daarentegen kunnen de beoordelingen en 
de uitslagen vanwege het tijdstip van verschijnen van 
de catalogus niet worden opgenomen. Alle predikaten 
zal de Diergroep secretaris publiceren op de website 
van de Champion Show.

Het inschrijfgeld per enkel nummer bedraagt € 2,00
De prijs van de catalogus bedraagt  € 3,50 en de 
administratiekosten € 4,00 dus tezamen € 7,50. Voor 
Kleine Knagers die ter erkenning worden aangeboden 
geldt geen inschrijfgeld per enkel nummer, wel geldt de 
afname van een catalogus en administratie kosten. 
Inzenders dienen er rekening mee te houden dat ze 
voor het bezoek aan de tentoonstelling, dus ook op de 
keurdag van de kleine knagers, entree verschuldigd 
zijn.
De beoordeling van de ter erkenning voorgedragen 
dieren zal plaatsvinden op vrijdag 27 januari 2017.
Voor verdere informatie hieromtrent verwijzen wij naar 
de diergroepsecretaris.
U kunt inschrijven op het in dit vraagprogramma 
opgenomen inschrijfformulier of via het inschrijfformulier 
op internet, website: www.championshow.nl         
Inschrijfformulieren zenden naar de diergroepsecretaris, 
adres staat vermeld op het inschrijfformulier.                                                                 
Indien geen gebruik wordt gemaakt van automatische 
incasso dient u het inschrijfgeld voor 10 januari 2017
over te maken op IBAN: NL48 RABO 0302531327              
BIC: RABONL2U. t.n.v. Champion Show met 
vermelding van uw fokkersnummer.
Bij niet tijdige betaling wordt er € 2,50 
administratiekosten in rekening gebracht.

Advies kooimaten voor de ingezonden dieren:
Tamme Ratten Showbak met goed afsluitbare deksel 
van ca. 20 x 30 cm. Alle Gerbils en Syrische Hamsters:
Showbak met goed afsluitbare deksel van ca. 15 x 20 
cm. Kleurmuizen en Dwerghamsters:
Showbak met goed afsluitbare deksel van ca. 10 x 16 
cm.
Voor meer informatie kunt u zich wenden: tot
diergroepsecretaris Ruud Swaap
Email: knagers@championshow.nl

KONIJNEN
Vlaamse Reus A. Kuiper [C]
Vlaamse Reus W. Lindeboom [C]
Groot Lotharinger G.E.A. Grooten [A]
Franse Hangoor H. Hoeve [C]
Groot Chinchilla H.W.W. Maas [B]
Nieuw Zeelander Zwart J.A.M. de Klein [A]
Nieuw Zeelander Wit J.A.M. de Klein [A]
Gele van Bourgondië R.J.S. Pronk [C]
Engelse Hangoor H. Hoeve [C]

Groot Zilver H. van Weelden [A]
Meissner Hangoor H.G.M. de Klein [A]
Belgische Haas  C.F.T.M. Bosch [C]
Wener blauw P.A. Bakker [A]
Wener overig & wit A.G. Oomen [A]
Van Beveren H.W.W. Maas [B]
Witte van Hotôt K.J. Cats [A]  
Californian C.F.T.M. Bosch [C]
Angora N. van Vugt [A]
Rode Nieuw Zeelander R.J.S. Pronk [C]
Japanner W. Lindeboom [C]
Eksterkonijn W. Lindeboom [C]
Rijnlander W. Lindeboom [C]
Zilvervos H.W.W. Maas [B]
Thüringer R. Prins [C]
Sallander R. Prins [C]
Rex P.C. Kroone [B]
Havanna H.D. Visser [C]
Alaska oud & m/j H.D. Visser [C]
Alaska v/j G. v. Westerveld [C]
Gouwenaar G. v. Westerveld [C]
Luchs G. v. Westerveld [C]
Marburger Feh G. v. Westerveld [C]
Deilenaar R.J.S. Pronk [C]
Papillon R. Prins [C]
Parelfeh H.D. Visser [C]
Beige H.D. Visser [C]
Marter H.W.W. Maas [B]
Duitse Hangoor H.G.M. de Klein [A]
Satijn A. Apperlo [A]
Voskonijn A. Apperlo [A]
Klein Chinchilla H.W.W. Maas [B]
Zwartgrannen H.W.W. Maas [B]
Klein Lotharinger A.G. Hertogh [B]
Kunder Hangoor H.G.M. de Klein [A]
Thrianta J. Meijer [B]  
Hollander       wildkl en zwart K.J. Cats [A]  
Hollander       overig J. G. Derksen [C]  
Klein Zilver     H. van Weelden [A]
Klein Zilver     A.G. Hertogh [B]
Tan                   zw oud & zw m/j R.A. Schraa [A]
Tan           zw v/j & overig J. van der Steeg [A]
Hulstlander J. Meijer [B]  
Rus C.F.T.M. Bosch [C]
Parelgrijze van Halle H.W.W. Maas [B]
Angora Hangoor N. van Vugt [A]
Angoradwerg N. van Vugt [A]
Lotharingerdwerg               G.E.A. Grooten [A]
Papillondwerg R.H. Meijer [A]
Ned. Hangoor Dwerg, wild, zw&bl D.P. Stobbelaar [A]           
Ned. Hangoor Dwerg, isa & wit A.A. Verrijdt [B]           
Ned. Hangoor Dwerg, mad. P.J.T. Oude  

Groothuis [A]
Ned. Hangoor Dwerg, overig B. van der Vlis [C]           
Rexdwerg A. Apperlo [A]
Vosdwerg P.A. Bakker [A]
Teddydwerg A. Apperlo [A]
Polish M.L.J.M. Kok [A]
Kleurdwerg, brgs, brgw & zwgr M.L.J.M. Kok [A]
Kleurdwerg, kgs, ygr, blgs, blgw P. van Lune [A]
Kleurdwerg, hs, chin & zw H.A.S. Adriaans [B]
Kleurdwerg, br, bl, gl, or & feh G. van der Poel [C]
Kleurdwerg, groep 2 tekening J. Vijfvinkel [A]
Kleurdwerg, groep 3 verzilvering J. Vijfvinkel [A]
Kleurdwerg, mbm & mgm J. Jipping [A]
Kleurdwerg, mad, isa, zv & otter J. Westerlaken [B]
Kleurdwerg, dsm, msm & tan H. Boone [A]
Pool Roodoog Th. L. Van ‘t End [A]
Pool Blauwoog R.H. Meijer [A]
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AOC klasse Ras betreffende keurmeester
Vrije klasse Alle rassen A. Apperlo [A]

Er kunnen zich situaties voordoen waardoor wijzigingen 
in het voorgaande keurmeesters overzicht noodzakelijk 
zijn, deze wijzigingen zijn derhalve voorbehouden.

HOOFDEREPRIJZENJURY KONIJNEN
Voorzitter: P.J.T. Oude Groothuis
Leden: J. van der Steeg, J. Vijfvinkel

GROEPJURY KONIJNEN
Groep 1 (Kleur)
Voorzitter: R.A. Schraa
Leden: Th.L. van ’t End, N. van Vugt

Groep 2 (Tekening)
Voorzitter: A.G. Oomen
Leden: A. Apperlo, H. Boone

Groep 3 (Verzilvering/ pareling)
Voorzitter: P. van Lune
Leden: K.J. Cats, J. Jipping

Groep 4 (Kleurpatroon)
Voorzitter: M.L.J.M. Kok
Leden: H.G.M. de Klein, D.P. Stobbelaar

Groep 5 (Wit)
Voorzitter: H. van Weelden
Leden: H. Boone, P.A. Bakker

Groep 6 (Hangoren)
Voorzitter: P. van Lune
Leden: K.J. Cats, J. Jipping

Groep 7 (Bijzondere haarstructuur)
Voorzitter: P. Bakker
Leden: G.E.A. Grooten, R.H. Meijer

CAVIA'S
KEURMEESTERS
Gladhaar Agouti Mw. A.N. Cramer [A]
Gladhaar Eenkleurig Mw. P. Kraayeveld [C]
Gladhaar Tekening Mw. A.N. Cramer [A]
Gladhaar Satijn Mw. A.N. Cramer [A]
Gladhaar Gekruind Dhr. B. v. Dijk [A]
Borstelhaar Mw. P. Kraayeveld [C]
Borstelhaar Satijn Mw. P. Kraayeveld [C]
US-Teddy Dhr. B. v.Dijk [A]
CH-Teddy Mw. A. Bennink [A]
Rex Mw. A. Bennink [A]
Langhaar Mw. A. Cramer [A]
Sheltie Mw. A. Bennink [A]
Coronet Mw. A. Bennink [A]
Alpaca Mw. A. Bennink [A]
Texel Mw. A. Bennink [A]

NE klasse Hr.   B. v. Dijk [A]

HOOFDEREPRIJZENJURY CAVIA'S
Voorzitter: G.E.A. Grooten [A]
Leden: A. Bennink [A], A.N. Cramer [A]

Er kunnen zich situaties voordoen waardoor wijzigingen 
in het voorgaande keurmeesters overzicht noodzakelijk 
zijn, deze wijzigingen zijn derhalve voorbehouden.

KLEINE KNAGERS

KEURMEESTERS
Tamme Rat A. Bennink [A]
Mongoolse Gerbil A. Bennink [A]
Egyptische Gerbil A. Bennink [A]
Negev Gerbil A. Bennink [A]
Kleurmuizen A.A. Verrijdt [A]
Syrische Hamster A.A. Verrijdt[A]
Russische Dwerghamster B. v. Dijk [A] 
Chinese Dwerghamster B. v. Dijk [A] 
Campbelli Dwerghamster B. v. Dijk [A] 

HOOFDEREPRIJZENJURY KLEINE KNAGERS
Voorzitter: A.A. Bennink [A]
Leden: A.A. Verrijdt [A], B. v. Dijk [A]

Er kunnen zich situaties voordoen waardoor wijzigingen 
in het voorgaande keurmeesters overzicht noodzakelijk 
zijn, deze wijzigingen zijn derhalve voorbehouden.

SIERDUIVEN
HOOFDEREPRIJSJURY SIERDUIVEN                  
Voorzitter: J. Spaepen                                                             
Lid: J.E.G. Leeflang
Lid: R.A.M. Joosten

Kroppers:
G. Adriaanse ( C ) Norwich Kroppers                                  

E.P.M. Jeurissen ( C ) Brünner Kroppers

C.J. Voerman ( C ) Brünner Kroppers

P.J.J. Goossens ( C ) Holle Kroppers

P. L. van der Spek  ( C ) Steller- en Steiger 
Kroppers, 
Gaditano`s, 
Granadino`s, 
Jiennense, 
Morrillero en niet 
genoemde Iberische 
Kroppers

D. de Zeeuw ( C ) Valenciana Kropper, 
Marchenero 
Kropper, Canaria 
Kropper

R. Hagenauw ( C ) Horseman Kropper, 
Nederlandse 
Krulveer Kropper, 
Zeeuwse Kropper, 
Leuvense Kropper 
en niet genoemde 
Zeldzame 
Kropperrassen

J.E.G. Leeflang ( A ) Engelse- en 
Engelse Dwerg 
Kroppers, Hollandse 
Kroppers,
Voorburgse 
Schildkroppers en 
niet genoemde 
Kropperrassen                                                                 
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Vormduiven:
D. Admiraal ( A ) Nederlandse 

Schoonheidspostduiven, 
Duitse Schoonheids-
postduiven, Exhibition 
Homers, Genuine Homers, 
Show Homers, Show 
Antwerp en niet genoemde 
Schoonheids postduiven

J.G.H.M. de Poel   ( C ) Show Racer en 
Giant Homer

W. van der Wal ( A ) Damascener, Lahore, 
Chauchois, Mariola, Abu 
Abse, Coburger 
Leeuwerik en niet genoemde 
vormduiven

Wratduiven:
J. Spaepen ( A ) Neurenberger Bagadet, 

Carriër, Valkenet, niet 
genoemde Wratduiven
en Maltheze Kipduif                                                     

Kipduiven:
R.A.M. Joosten ( A ) King

M. Apperlo ( C ) Duitse Modena

F. Ernsthausen (DE) Duitse Modena

G. Simonis ( A ) Engelse Modena

Structuur en Trommelduiven:
W. de Wal ( A ) Arabische Trommelduif, 

Altenburger Trommelduif, 
Duits  Snavelgekapte 
Trommelduif en alle niet 
genoemde Trommelduiven

M.C. van Uden ( C ) Krulduiven, Smalkaldener 
Moorkop en Oud Hollandse 
Kapucijn

G. Adriaanse ( C ) Chinese Meeuw

M.B. Treffers ( C ) Pauwstaart, Indiase 
Pauwstaart, Raadsheer en 
niet genoemde
Structuurduiven 

Meeuwen:
T.J.A. Rijks ( C ) Oosterse Meeuw, Afrikaanse 

Meeuw niet genoemde 
kortsnavelige  Meeuwen en 
Oudduitse Meeuw

J.M. Verdeuzeldonk ( C ) Italiaanse Meeuw

G. de Vries jr. ( A ) Oud Oosterse Meeuw, 
Akener Lakschild Meeuwen, 
Vlaanderse Smierl
niet genoemde midsnavelige 
meeuwen en Antwerpse 
Smierls

D.C.J. van Doorn     ( C ) Figurita Valenciana
K. Nicolaij ( C ) Oud Hollandse Meeuw

Kleurduiven
M. Demeur ( België)          Vinkduiven en Kleurduiven  

(Kaalbenig)

W. Nieuwenhuis ( C ) Kleurduiven  (Voetbevederd) 

Hoogvliegers en Tuimelaars:
W.B. Halsema ( A ) Nederlandse Helmduif, 

Nederlandse Hoogvlieger, 
Hagenaar, Amster-            
damse Baardtuimelaar en
niet genoemde Ned. 
Tuimelaars

A.A. van Feggelen (C ) Altstammer Tuimelaar, 
Stettiner Tuimelaar, Engelse 
Kortvoorhoofd 
Tuimelaar, Koningsberger 
Reinoog, Engelse 
Langvoorhoofd Tuimelaar en 
alle niet genoemde 
kortsnavelige 
Tuimelaarrassen

W. Roke ( C ) Felegyhazer Tuimelaar, 
Duitse Langsnavelige 
Tuimelaar, Engelse
Ekster Tuimelaar, Deense 
Tuimelaar, Oosterse Roller, 
Gelderse Slenk en niet 
genoemde Tuimelaars

H. B. Schwarz ( A ) Nonduif

HOENDERS
KEURMEESTERS
K. van der Hoek [A] Hollands hoen, Kraaikop,     

Drents hoen, Fries hoen, 
Lakenvelder, Twents hoen, 
Rijnlander, Vorwerkhoen, 
Herve hoen, Leghorn, 
Ancona, Minorca, 
Andalusier, Zijdehoen en alle 
niet genoemde rassen.

H.L. Timmer [A] Brahma, Cochin, 
Orloff, Wyandotte
La Fleche, Houdan, 
Crevequeur, Faverolle en 
Maran.

B.E. Klein [C] Orpington en Sussex

R.A.Th. Siemens [A] Barnevelder, Welsumer, Noord 
Hollands hoen, Plymouth Rock, 
Amrock, New Hampshire, 
Australorp, Bielefelder en
Rijnlander.

A.B.G. Brouwers [C] Alle vechthoender en langstaart 
rassen.

HOOFDEREPRIJZENJURY HOENDERS
Voorzitter: W. Voskamp [A]
Leden: A.F.J. Rijs [A] en J.L. Albada [A]
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DWERGHOENDERS

KEURMEESTERS
M. van Pijkeren [A] Hollandse kriel en Java kriel.

A.F.J. Rijs[A] Hollandse kriel, Basette, 
Brabants boerenhoen kriel, 
Zijdehoenkriel, alle Franse 
kriel rassen en alle niet 
genoemde rassen

J.L. Albada [A] Ned. Sabelpootkriel, Holl. 
Kuifhoenkriel, Ned. 
Baardkuifhoenkriel, Drentse kriel, 
Friese kriel, Twentse kriel, 
Leghorn kriel, Minorca kriel, 
Spaanse witwangkriel en 
Araucanakriel. 

W. Voskamp [A] Sebright kriel, Java kriel, 
Chabo, Cochin kriel, Brahma 
kriel, Orloff kriel.

R.A.Th. Siemens [A] Welsumer kriel en Australorp 
kriel. 

H.B. Timmer [C] Wyandotte kriel. 

R.C.H. v.d. Kerkhof [C] Barnevelder kriel en alle niet 
genoemde Belgische kriel 
rassen.

A.M. van Dierendonck [C] Dresdenerkriel, Sussexkriel, 
Orpington kriel, Rhode Island 
Red kriel en New Hampshire 
kriel.

A.B.G. Brouwer [C] Alle vechthoender en 
langstaart rassen.

HOOFDEREPRIJZENJURY DWERGHOENDERS
Voorzitter: K. van der Hoek [A]
Leden:  H.L. Timmer [A] en R. Siemens [A]

SERAMA’S

KEURMEESTERS
H.L. Timmer [A] 
B. In ‘t Veld [C]

HOOFDEREPRIJZENJURY SERAMA’S
H.L. Timmer [A]

SIERVOGELS EN 
OORSPRONKELIJKE 

DUIVENRASSEN

KEURMEESTER
A. Deetman [A] Lachduiven, Diamant 

Duiven, en alle 
oorspronkelijke 
duivenrassen, alle siervogels  

HOOFDEREPRIJZENJURY SIERVOGELS 
HOOFDEREPRIJZENJURY OORSPRONKELIJKE 
DUIVENRASSEN
A. Deetman [A]

WATERVOGELS

KEURMEESTERS
E.W. Zwama [A] Alle gedomesticeerde 

Watervogels 

P.T.J.L. Botden [A] Alle Oorspronkelijke 
Watervogels

HOOFDEREPRIJZENJURY Gedomesticeerde 
WATERVOGELS
E.W.. Zwama [A]

HOOFDEREPRIJZENJURY Oorspronkelijke 
WATERVOGELS
P.T.J.L. Botden [A] 

Er kunnen zich situaties voordoen waardoor wijzigingen 
in het voorafgaande keurmeesters overzicht 
noodzakelijk zijn, deze wijzigingen zijn derhalve 
voorbehouden.

REGLEMENT VRIJE VERKOOPBEURS 
SIERDUIVEN EN HOENDERS

A) De vrije verkoopbeurs heeft een eigen secretariaat 
en administratie. Inzenders kunnen op het 
inschrijfformulier kooien voor de vrije verkoopbeurs 
reserveren. Voor de hoenders dient een geldig ent
formulier te worden meegezonden. (Zie voorwaarden 
voor het exposeren van pluimvee op pag. 8.) Betalen 
van de kooien dient men echter te doen bij het 
secretariaat van deze verkoopbeurs.
B) Inkooien is op woensdagavond 25 januari 2017
tussen 18.00 en 22.00 uur. Het verkoopbureau van de 
Vrije Verkoop is donderdag 26 januari vanaf 9:00 
uur geopend. Daarnaast kan er op donderdag 26
vrijdag 27 en zaterdag 28 januari doorlopend worden 
ingekooid, onder voorwaarde van beschikbaarheid van 
kooien. De verkoop eindigt op zaterdag 28 januari om 
15.00 uur. (In verband met de aanwezigheid van 
buitenlandse kopers geeft inkooien op woensdagavond 
en donderdagmorgen de meeste kans op een 
succesvolle verkoop).
C) Per kooi mag één duif, maar ook een aan elkaar 
gewend koppel, te koop worden aangeboden. Indien 
het geen koppel blijkt te zijn, wordt het koppel 
gescheiden en dient de verkoper nog een kooi af te 
rekenen. Voor de hoenders geldt, dat een haan of hen 
per kooi te koop mag worden aangeboden.
Voor iedere kooi wordt een bedrag van € 3.00 in 
rekening gebracht.
Voor trio’s zijn speciale kooien beschikbaar waarvoor 
€. 7,50 in rekening wordt gebracht. Daar bovenop wordt 
er van elk verkocht dier een percentage van 10% boven 
op de vraagprijs gezet, Deze 10% is voor de 
tentoonstellings organisatie. (Dus de eigenaar krijgt zijn 
vraagprijs uitbetaalt). Alle te koop aangeboden 
duiven/hoenders dienen van een vaste voetring te zijn 
voorzien.                                                       
D) De ingekooide duiven/hoenders krijgen water en 
voer aangeboden. Verkochte duiven/hoenders dienen 
direct na betaling van het verkoopbedrag                                            
aan het secretariaat van de vrije verkoopbeurs uit de 
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kooien te worden verwijderd. Voor een redelijke prijs is
verpakkingsmateriaal beschikbaar. De verkoper kan, 
nadat de duiven/hoenders zijn verkocht, direct bij de 
verkoopcommissie afrekenen.                                                   
E) Leeggekomen kooien, kunnen op de inkooi tijden, 
zoals onder (C) hiervoor genoemd (na eventueel van 
nieuwe bodembedekking te zijn voorzien) weer voor 
verhuur beschikbaar worden gesteld tegen betaling van 
het hiervoor genoemde bedrag.                                             
F) De verkoper dient zelf zorg te dragen voor het 
uitkooien en afvoeren van niet verkochte 
duiven/hoenders Alle kooien dienen zaterdag 28 januari 
2017 vóór 15.00 uur leeg en afgerekend te zijn bij het 
secretariaat van de vrije verkoopbeurs.                                                          
G) De verkoopkaarten waarop de naam van de 
verkoper en de prijs vermeld dient te zijn, zijn bij het 
secretariaat van de vrije verkoopbeurs verkrijgbaar en 
worden daar ingevuld.                                                            
H) De verkoop en betaling geschiedt door een door het 
bestuur aangewezen verkoopcommissie. 
Aansprakelijkheid van het dier blijft, met uitzondering 
van ieder ander, bij de eigenaar van het dier.                     
I) Het bestuur noch de verkoopcommissie aanvaardt 
aansprakelijkheid voor het verloren gaan van,
duiven/hoenders en/of verzendmateriaal. In gevallen 
waarin dit reglement niet voorziet beslist de 
verkoopcommissie, eventueel gehoord door het
bestuur. In het laatste geval is de uitspraak van het 
bestuur bindend. Het verkoopbureau van de Vrije 
Verkoop is donderdag 26 januari vanaf 9:00 
uur geopend.

HELPERS OP- EN AFBOUW

Ook dit jaar kunt u het bestuur van de Champion Show 
behulpzaam zijn door u als vrijwilliger in te zetten bij de 
opbouw en de afbouw van de tentoonstelling.

Opbouw:
maandag 23 januari 2017 8.00 uur
dinsdag 24 januari 2017 8.00 uur
woensdag 25 januari 2017 7.00 uur
Afbouw:
zaterdag 28 januari 2017 16.00 uur

Opgaaf van uw medewerking kunt u doen bij R. Mos.
Tel. 06-20122401.
E-mail: logistiek@championshow.nl

HELPERS KEURDAG

Op deze Champion Show is het mogelijk om ons op de 
keurdag behulpzaam te zijn. Dit kan als aandrager of 
schrijver, maar ook voor allerhande andere uit te voeren 
werkzaamheden. U kunt zich opgeven bij:                   
Algemene werkzaamheden: Opgeven bij Rinus Mos

Email: logistiek@championshow.nl
- Voor de pelsdieren bij de diergroepsecretaris en 

bij de desbetreffende speciaal club.
- Voor het pluimvee, sier, en watervogels en de 

sierduiven bij de diergroepsecretaris
- Voor cavia’s en kleine knagers bij de 

diergroepsecretaris

Medewerkers die tijdens de show helpen met op,-
en afbouw krijgen voorrang om tijdens de keurdag
te helpen.

SPIEGEL VAN DE FOKKERIJ/
VRIJE KLASSE 2017

Ditmaal wordt, al voor de 20ste keer!, ‘De Spiegel van de 
Fokkerij’ georganiseerd. Doel is om fokkers in alle 
diergroepen in de gelegenheid te stellen om bijzondere 
niet erkende kleurslagen of variëteiten van 
kleindierrassen aan het publiek te tonen. Dat kunnen 
net zo goed bizarre toeval producten zijn als al redelijk 
vergevorderde creaties die op de drempel van officiële 
erkenning staan. Veel fokkers hebben thuis veel 
interessante dieren, die nooit iemand te zien krijgt. 
Inzenders mogen foto’s van voorouders, een 
beschrijving, stamboom, uitleg enz. enz. aan de kooien 
bevestigen, waardoor toeschouwers een goede indruk 
krijgen van ‘wat’ er in de kooien wordt getoond. Laat 
zien wat u anders niet kunt laten zien! Ook als ‘het’ nog 
niet ‘af’ is! Dus blijf niet wereldberoemd in uw eigen 
achtertuin en kom ermee naar Nieuwegein!
De ingezonden dieren worden beoordeeld door een 
speciale jury. Beoordelingscriteria zijn originaliteit, 
fokkerskunst, presentatie, enz. Zoals gebruikelijk zal de 
pers, zowel voor de kleindierwereld als daarbuiten, aan 
de ‘Spiegel van de Fokkerij’ aandacht besteden.
Het aanspreekpunt voor ”De Spiegel” is de heer J.W. 
Hondelink, De Wilp. Tel. 06-52470905
Voor deelname aan de De ”Spiegel van de fokkerij”
dient u gebruik te maken van het hiervoor bestemde 
inschrijfformulier.                                                  
Postadres inschrijfformulieren:                                               
J.J. v.d. Siepkamp, Violier 9, 3434 HE Nieuwegein
Tel. 030-6064308. E-mail: 
sierduiven@championshow.nl
De tentoonstellingsorganisatie heeft voor de meest 
bijzondere haan, hen, krielhaan, krielhen, doffer, duivin, 
woerd, eend, gent, gans, ram, voedster, beer, zeug, elk 
een Fraai lepeltje a.g.b.d. K.N.V. Ornithophilia. 

VERVOERDERS 
CONTACTADRESSEN

De vervoerskosten bedragen € 2,00 per dier. Deze 
moet u bij de opstapplaats aan de vervoerder 
betalen. Dus niet overmaken op de rekening van de 
Champion Show.
Indien u gebruik maakt van de vervoerslijn, dit ook 
duidelijk aangeven op het inschrijfformulier a.u.b.

Groningen en Noordelijk Drenthe:
R.H. Meijer, Roden Tel.06-45438045

Zuid-Oost, Zuid, Zuid-West Drenthe
G. Paasman, Havelte Tel.06-20812021

Fryslân (zie route):
J. Terpstra, Dokkum Tel. 0519-295340

Fryslân (vervoer sierduiven):
M. Kiestra, Leeuwarden Tel. 058-2882622.
U dient zelf vroegtijdig afspraken te maken met deze
vervoerder (incl. betaling). In dit geval geen opgave op 
het inschrijfformulier.

Drenthe:
K. Verkolf, Wijster Tel. 06-46931643
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Overijssel (zie route):
J. Smelt, Vriezenveen Tel. 0546-566368
(Niet op zondag bellen)

Achterhoek (zie route):
G.J. Beusekamp, Laren Tel. 06-22798914
E-mail:beus@xs4all.nl. 
H. Gerritsen, Doetinchem  Tel. 0315-237871

Noord Holland:
Klaas Hoornsman, Julianadorp Tel. 0223-641530

Bollen- en Rijnstreek:
A.W. Glas, Lisserbroek Tel. 0252-413222

Zeeland:
J.D. van Doorn, Middelburg Tel. 0118-636309

Zeeuws Vlaanderen:
F. Audenaarde, Wachtebeke (België) 0032 93285979

Zuid-Oost Brabant:
Daniel Spoor, Lieshout Tel. 06-29270753 (Aanleveren
dieren 25 jan. 2017 tussen 16:00 en 17:00 uur)                
Bosrand 5, 5737 SE te Lieshout

Zuid Limburg:
W.J.A. Ladenstein, Voerendaal Tel. 045-5752592

Route Fryslân:
11.00 uur: J. Terpstra, Van Aitsemastraat 28, Dokkum,  
Tel. 0519-295340
ca.12.00 uur: J. Duindam, Waling Dijkstrastrjitte 42, 
Gytsjerk, Tel. 058-2562275
ca. 12.15 uur: R. Prins, Kon. Julianastraat 1, Burgum, 
Tel. 06-22758201
ca. 13.00 uur: J.M. Groen, Vrijburgstrjitte 4, 
Beetsterzwaag, Tel. 0512-850536
ca. 13.45 uur: S. Pijlman, Pr. Wilhelminastraat 26, 
Grou, Tel. 0566-621475
ca. 14.30 uur: H. Visser, Riperwei 68, Jutrijp, 
Tel. 0515-442704
ca. 15.45 uur: A. de Vries, Kerkweg 18, Boyl, 
Tel. 0561-421531
a. 16.45 uur: N. de Graaf, Bar. van Dedemstraat 10, 
Nieuwleusen, Tel. 0529-483400

Route Achterhoek:
18.00 uur: H. Gerritsen, Bruggenweg 10, Doetinchem,  
Tel. 0315-237871
19.00 uur: G.J. Bosch, St. Jansgildestraat 75b, Beek, 
Tel. 0316-531923
19.00 uur: Tuincentrum Haneveld, Holterweg 56, Laren   
Tel. 0573-401387 (G.J. Beusekamp)

Route Overijssel:
14.00 uur: J.H. Nijhuis, Winterhaarweg 220, Boekelo,
Tel. 053-4282199
ca. 15.00 uur: T. Kamst, De Beo 70, Almelo, Tel. 0546-
820830
ca. 15.30 uur: J. Smelt, Westeinde 352, Vriezenveen, 
Tel. 0546-566368 (niet op zondag)
ca. 16.00 uur: G. Slooijer, Burgemeestersdijk 3, 
Wierden, Tel. 0548-515253

BELGIE:
Limburg (Vlaanderen):
Daniel Spoor, Lieshout Tel. 06-29270753 (Aanleveren 
dieren 25 jan. 2017 tussen 16:00 en 17:00 uur) 
Bosrand 5, 5737 SE te Lieshout

Omgeving Luik (Liege):
W.J.A. Ladenstein, Voerendaal Tel.+31 45 5752592
DUITSLAND:
Omgeving Nordhorn/Lingen:
J. Smelt, Vriezenveen Tel.+31 546 566368
(Niet op zondag bellen)

Omgeving Munster:
Joh. Dommerholt, Winterswijk Tel.+31 543 521674
Omgeving Bocholt/Wesel:
G.J. Bosch, Beek Tel.+31 316 531923
Opstapplaats tot uiterlijk 19.00uur (zie route Achterhoek)

Omgeving Aachen:
W.J.A. Ladenstein, Voerendaal Tel.+31 45 5752592

Bij de hiervoor vermelde contactpersonen zijn de 
oplaadplaatsen bekend, neemt u even contact met hen 
op!
Voor buitenlandse inzenders geldt dat zij hun dieren te 
allen tijden bij de contactpersoon dienen af te leveren!
De contactpersonen zorgen ervoor dat uw dieren naar 
de tentoonstelling worden gebracht, ook zorgen zij 
ervoor dat uw dieren weer bij de oplaadplaatsen 
worden afgeleverd.
Onze dank aan de vervoerders en de 
contactpersonen.

HOOFDEREPRIJZEN

Aangeboden door Familie Giesbers

De unieke Jan Giesbers Prijzen, vernoemd 
naar de oud-erevoorzitter van Avicultura

KONIJNEN
1. €.50,-- met fraaie oorkonde voor het fraaiste konijn

SIERDUIVEN
2. € .50,-- met fraaie oorkonde voor de fraaiste 

sierduif doffer oud
3. €.50,-- met fraaie oorkonde voor de fraaiste 

sierduif duivin oud
4. €.50,-- met fraaie oorkonde voor de fraaiste 

sierduif doffer jong
5. €.50,-- met fraaie oorkonde voor de fraaiste 

sierduif duivin jong

HOENDERS
6. €.50,-- met fraaie oorkonde voor het fraaiste hoen

DWERGHOENDERS
7. €.50,-- met fraaie oorkonde voor het fraaiste 

dwerghoen

Aangeboden door K.N.V.
Ornithophilia

Grote prijs van Nederland
KONIJNEN

10. €.50,-- met fraai erecertificaat voor het fraaiste 
konijn op 1 na

11. €.50,-- met fraai erecertificaat voor het fraaiste 
konijn op 2 na

CAVIA’S
12. €.50,-- met fraai erecertificaat voor de fraaiste 

cavia

KLEINE KNAGERS
13. € 50,-- met fraai erecertificaat voor de fraaiste 

kleine knager
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SIERDUIVEN
14. €.50,-- met fraai erecetificaat voor de fraaiste 

sierduif doffer jong op 1 na
15. €.50,-- met fraai erecertificaat voor de fraaiste 

sierduif duivin jong op 1 na

HOENDERS
16. € 50,-- met fraai erecertificaat voor het fraaiste 

hoen op 1 na
17. € 50,-- met fraai erecertificaat voor het fraaiste 

hoen op 2 na

DWERGHOENDERS
18. € 50,-- met fraai erecertificaat voor het fraaiste 

dwerghoen op 1 na
19. €.50,-- met fraai erecertificaat voor het fraaiste 

dwerghoen op 2 na

SERAMAS
20. € 50,-- met fraai erecertificaat voor de fraaiste 

Serama.

SIERVOGELS
21. € 50,-- met fraai erecertificaat voor de fraaiste 

siervogel (hoogste pred. of grootste groep)

OORSPRONKELIJKE DUIVENRASSEN
22. € 50,-- met fraai erecertificaat voor de fraaiste 

oorspronkelijke duif

WATERVOGELS
23. € 50,-- met fraai erecertificaat voor de fraaiste 

oorspronkelijke watervogel
24. € 50,-- met fraai erecertificaat voor de fraaiste 

gedomesticeerde watervogel

” K.N.V. ORNITHOPHILIA”
De K.N.V. Ornithophilia stelt fraaie Master-Breeder
“Luxe zwaar vergulde fokkersmedaille Ø 80mm” 
beschikbaar. (minimaal predikaat Fof 96 punten)

Konijnen: 
25. Fraaiste groep Kleur (Fraaiste jong dier geheel)
26. Fraaiste groep Tekening (Fraaiste jong dier geheel)
27. Fraaiste groep Verzilvering/verpareling 

(Fraaiste jong dier geheel)
28. Fraaiste groep Kleurpatroon/uitmonstering

(Fraaiste jong dier geheel)
29. Fraaiste groep Wit (Fraaiste jong dier geheel)
30. Fraaiste groep Hangoren (Fraaiste jong dier geheel)
31. Fraaiste groep Bijzondere haarstructuur 

(Fraaiste jong dier geheel)

Bij de Cavia’s:
32. Fraaiste Cavia ( Fraaiste jong dier geheel)

Bij de Kleine Knagers
33. Fraaiste Kleine Knager ( Fraaiste geheel)

Sierduiven:
34. Fraaiste groep Kroppers (Fraaiste jong dier geheel)
35. Fraaiste groep Kip-, Vorm- en Wratduiven 

(Fraaiste jong dier geheel)
36. Fraaiste groep Meeuwen-, Structuur- en 

Trommelduiven (Fraaiste jong dier geheel)
37. Fraaiste groep Kleurduiven (Fraaiste jong dier                   

geheel)
38. Fraaiste groep Tuimelaars en Hoogvliegers 

(Fraaiste jong dier geheel)

Hoenders:
39. Fraaiste Hoen (Geheel)

Dwerghoenders:
40. Fraaiste Dwerghoen (Geheel)

Seramas:
41. Fraaiste Serama (Geheel)

Siervogels:
42. Fraaiste Siervogel (Geheel)

Oorspronkelijke duiven:
43. Fraaiste Oorspronklijke duif (Geheel)

Oorspronkelijke Watervogels
44. Fraaiste Oorspronkelijke Watervogel (Geheel)

Gedomesticeerde Watervogels
45. Fraaiste Gedomesticeerde Watervogel (Geheel)

EREPRIJZEN KLN DIERGROEPEN
Fraaiste konijn van het geheel:

50. € 50,00 met fraaie oorkonde LANDSKAMPIOEN
De winnaar komt niet meer in aanmerking voor de 
groepsprijzen, deze komt dan te vervallen.

Fraaiste cavia van het geheel:
52. € 50,00 met fraaie oorkonde LANDSKAMPIOEN

De winnaar komt niet meer in aanmerking voor de 
groepsprijzen, deze komt dan te vervallen.

53. Plaquette a.g.b.d. Entente 'd Europeénne voor de
fraaiste kleine knager op 3 na

Voor al uw NATUURSTEEN en 
SPECIALISTISCH TEGELWERK, 

GROOT & KLEIN 
moet u bij SAMSTIJL uit Spakenburg zijn,

ADVIES EN VERKOOP, CEMENT-, DEK-, EN 
HET EGALISEREN VAN VLOEREN

www.samstijl.nl
samstijl@hotmail.com 

54. € 200,00 voor de Fraaiste Vlaamse Reus 
van de tentoonstelling, a.g.b.d. Samstijl 
Natuursteen en Specialistisch Tegelwerk 
Spakenburg

55. € 50,00 voor de Fraaiste Vlaamse ander 
geslacht als 54, a.g.b.d. NN

56. 50,00 voor de Fraaiste Vlaamse Reus speciale
kleuren te weten: haaskleur, blauwgrijs, 
blauwgrauw, zwart, blauw en geel, a.g.b.d. 
Samstijl Natuursteen en Specialistisch 
Tegelwerk Spakenburg.
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EREPRIJZEN KONIJNEN

Groep Kleur
Bij minimaal 100 inzendingen:

57. € 10,00 voor de fraaiste
Bij minimaal 250 inzendingen:

58. € 17,50 voor de fraaiste
59. € 10,00 voor de fraaiste op 1 na

Bij meer dan 400 inzendingen:
60. € 25,00 voor de fraaiste
61. € 17,50 voor de fraaiste op 1 na
62. € 10,00 voor de fraaiste op 2 na

Groep Tekening
Bij minimaal 100 inzendingen:

63. € 10,00 voor de fraaiste
Bij minimaal 200 inzendingen:

64. € 17,50 voor de fraaiste
65. € 10,00 voor de fraaiste op 1 na

Bij meer dan 300 inzendingen:
66. € 25,00 voor de fraaiste
67. € 17,50 voor de fraaiste op 1 na
68. € 10,00 voor de fraaiste op 2 na

Groep Verzilvering/Pareling
Bij minimaal 50 inzendingen:

69. € 10,00 voor de fraaiste
Bij minimaal 200 inzendingen:

70. € 17,50 voor de fraaiste
71. € 10,00 voor de fraaiste op 1 na

Bij meer dan 300 inzendingen:
72. € 25,00 voor de fraaiste
73. € 17,50 voor de fraaiste op 1 na
74. € 10,00 voor de fraaiste op 2 na

Groep Kleurpatroon
Bij minimaal 100 inzendingen:

75. € 10,00 voor de fraaiste
Bij minimaal 200 inzendingen:

76. € 17,50 voor de fraaiste
77. € 10,00 voor de fraaiste op 1 na

Bij meer dan 300 inzendingen:
78. € 25,00 voor de fraaiste
79. € 17,50 voor de fraaiste op 1 na
80. € 10,00 voor de fraaiste op 2 na

Groep Wit
Bij minimaal 100 inzendingen:

81. € 10,00 voor de fraaiste
Bij minimaal 200 inzendingen:

82. € 17,50 voor de fraaiste
83. € 10,00 voor de fraaiste op 1 na

Bij meer dan 300 inzendingen:
84. € 25,00 voor de fraaiste
85. € 17,50 voor de fraaiste op 1 na
86. € 10,00 voor de fraaiste op 2 na

Groep Hangoren
Bij minimaal 100 inzendingen:

87. € 10,00 voor de fraaiste
Bij minimaal 250 inzendingen:

88. € 17,50 voor de fraaiste
89. € 10,00 voor de fraaiste op 1 na

Bij meer dan 400 inzendingen:
90. € 25,00 voor de fraaiste
91. € 17,50 voor de fraaiste op 1 na
92. € 10,00 voor de fraaiste op 2 na

Groep Bijzondere Haarstructuur
Bij minimaal 50 inzendingen:

93. € 10,00 voor de fraaiste

Bij minimaal 200 inzendingen:
94. € 17,50 voor de fraaiste
95. € 10,00 voor de fraaiste op 1 na

Bij meer dan 300 inzendingen:
96. € 25,00 voor de fraaiste
97. € 17,50 voor de fraaiste op 1 na
98. € 10,00 voor de fraaiste op 2 na

EREPRIJZEN CAVIA'S

Onderstaande prijzen gelden voor de rassen 
Gladhaar, Gladhaar Satijn, Gladhaar Gekruind, 
Borstelhaar, Borstelhaar Satijn, Us-Teddy, Rex, 
Ch-Teddy, Langhaar, Shelty, Coronet, Alpaca, 
Texel, Merino en Lunkarya

Bij minimaal 5 inzendingen:
99. € 10,00 voor de fraaiste

Bij minimaal 25 inzendingen:
100. € 15,00 voor de fraaiste
101. € 10,00 voor de fraaiste op 1 na

Bij minimaal 50 inzendingen:
102. € 20,00 voor de fraaiste
103. 15,00 voor de fraaiste op 1 na
104. € 10,00 voor de fraaiste op 2 na

Bij minimaal 100 inzendingen:
105. € 25,00 voor de fraaiste
106. € 20,00 voor de fraaiste op 1 na
107. € 15.00 voor de fraaiste op 2 na
108. € 10,00 voor de fraaiste op 3 na

Bij minimaal 200 inzendingen:
109. € 30,00 voor de fraaiste
110. € 25,00 voor de fraaiste op 1 na
111. € 20.00 voor de fraaiste op 2 na
112. € 15,00 voor de fraaiste op 3 na
113. € 10,00 voor de fraaiste op 4 na

EREPRIJZEN KLEINE KNAAGDIEREN

Onderstaande prijzen gelden voor de groepen 
Tamme Ratten, Gerbils, Syrische Hamsters, 
Dwerghamsters en Kleurmuizen

Bij minimaal 5 inzendingen:
114. € 5,00 voor de fraaiste

Bij minimaal 10 inzendingen:
115. € 10,00 voor de fraaiste

Bij minimaal 15 inzendingen:
116. € 10,00 voor de fraaiste
117. € 5,00 voor de fraaiste op 1 na

Bij minimaal 20 inzendingen:
118. € 10,00 voor de fraaiste
119. € 5,00 voor de fraaiste op 1 na
120. € 5,00 voor de fraaiste op 2 na

EXTRA PRIJZEN KLN DIERGROEPEN

Aangeboden door Kasper Faunafood:
123. Voerton voor het fraaiste konijn op 3 na

in iedere groep
124. Voerton voor de fraaiste cavia op 1 na
125. Voerton voor de fraaiste kleine knager
126. Voerton voor het fraaiste hoen
127. Voerton voor het fraaiste dwerghoen
128. Voerton voor de fraaiste serama
129. Voerton voor de fraaiste siervogel
130. Voerton voor de fraaiste oorspronkelijke duif
131. Voerton voor de fraaiste gedom. watervogel
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132. Voerton voor de fraaiste oorspr. watervogel
Trio's hoenders en dwerghoenders:
Bij 10 t/m 20 inzendingen

133. € 10,00 voor de fraaiste
Bij 21 t/m 30 inzendingen

134. € 15,00 voor de fraaiste
135. € 10,00 voor de fraaiste op 1 na

Bij 31 t/m 60 inzendingen
136. € 20,00 voor het fraaiste trio/toom
137. € 15,00 voor het fraaiste trio/toom op 1 na

Bij 61 of meer inzendingen
138. € 25,00 voor het fraaiste
139. € 15,00 voor het fraaiste op 1 na
140. € 10,00 voor het fraaiste op 2 na

Tomen hoenders en dwerghoenders:
Bij 5 t/m 10 inzendingen

141. € 10,00 voor de fraaiste
Bij 11 of meer inzendingen

142. € 20,00 voor de fraaiste
143. € 15,00 voor de fraaiste op 1 na

KEURMEESTERSPRIJZEN
Iedere keurmeester die 70 dieren of meer in zijn of haar 
keuring heeft, mag onderstaande prijzen toekennen. De 
ter vrije beschikking van de keurmeester gestelde 
prijzen zoveel mogelijk verdelen over rassen en/of 
kleurslagen die nog geen andere prijzen hebben 
gewonnen en 1 prijs per dier. Bij minder dan 70 dieren
zal het aantal prijzen naar verhouding worden 
aangepast.

Voor de diergroep konijnen:
145. 10,00 fraaiste van de keurmeester
146. 2x € 5,00 ter vrije beschikking*
147. 2 x Fraai Lepeltje a.g.b.d. K.N.V. Ornithophilia*
148. Waardebon ter vrije beschikking a.g.b.d. Baroen*

Voor de diergroepen cavia's en kleine knagers:
149. 10,00 fraaiste van de keurmeester
150. 2x € 5,00 ter vrije beschikking*
151. 2 x Fraai Lepeltje a.g.b.d. K.N.V. Ornithophilia*
152. Waardebon ter vrije beschikking a.g.b.d. Baroen*
153. € 7,50 voor de fraaiste Cavia in de C-klasse*

Voor de diergroepen (dwerg)hoenders en
serama's:

154. 10,00 fraaiste van de keurmeester
156. 2x € 5,00 ter vrije beschikking*
157. Waardebon ter vrije beschikking a.g.b.d. Baroen*
158. 2 x Fraai Lepeltje a.g.b.d. K.N.V Ornithophilia*

Voor de diergroepen sier- en watervogels:
159. 10,00 fraaiste van de keurmeester
161. 2x € 5,00 ter vrije beschikking*
162. 2 x Fraai Lepeltje a.g.b.d. K.N.V. Ornithophilia*
163. Waardebon ter vrije beschikking a.g.b.d. Baroen*

(*) Zoveel mogelijk één prijs per dier

Voor jubilerende rassen en/of speciaalclubs wordt 
de volgende prijs beschikbaar gesteld. 
164. € 7,50 per 20 Ingezonden dieren  t.v.b. van de

keurmeester

Voorwaarde is dat de betreffende club een club- of 
districtshow bij ons onderbrengt en natuurlijk promotie 
maakt om zoveel mogelijk dieren in te zenden.

BONDSPRIJZEN KLN
Secretaris: G.J. Glastra, Soetendaalseweg 14, 6721 XB 
Bennekom. Tel. 0318-416953
e-mail: secretaris@kleindierliefhebbers.nl,
www.kleindierliefhebbers.nl

Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) stelt ereprijzen 
beschikbaar op alle erkende tentoonstellingen voor 
zowel de erkende klasse als de AOC en Vrije Klasse. 
Voor dieren in alle KLN-diergroepen wordt een KLN-
prijs van € 5,00 beschikbaar gesteld per 15 
ingeschreven dieren mits de waardering tenminste 94 
punten is. Ook dieren met buitenlandse EE merken of 
oorspronkelijke soorten sier- en watervogels en 
oorspronkelijke duiven met ringen van Aviornis en de 
Vogelbonden komen in aanmerking. Deze prijzen zijn 
volledig ter vrije beschikking van de keurmeester en 
worden bij voorkeur toegekend aan dieren die geen 
andere prijzen hebben gewonnen.

400. KLN prijs van € 5,00 per 15 
ingezondendieren (min. pred. ZG 94)

Nationaal bondskampioen
Fraaie luxe vaan met tekst: Nationaal 
bondskampioen  Championshow 2017

konijnen:
420. Bondsvaan voor de fraaiste ram oud
421. Bondsvaan voor de fraaiste voedster oud
422. Bondsvaan voor de fraaiste ram jong
423. Bondsvaan voor de fraaiste voedster jong

cavia's:
424. Bondsvaan voor de fraaiste beer
425. Bondsvaan voor de fraaiste zeug

kleine knagers:
426. Bondsvaan voor de fraaiste (hoogste predicaat of 

grootste subgroep)
427. Bondsvaan voor de fraaiste andere subgroep

National raskampioen in de diergroepen konijnen, 
cavia's en kleine knaagdieren

439. Gouden medaille voor de fraaiste van elk ras met 
minimaal 15 inzendingen

442. Zilveren medaille voor de fraaiste van elk ras met
minimaal 6 tot 15 inzendingen

In de catalogus worden bij de konijnen i.p.v. 439 de 
nummers 153 t/m 232 gebruikt, en voor 442 de 
nummers 153A t/m 232A                                          

165. Nationaal kampioen Vlaamse Reus                                    
166. Nationaal kampioen Vlaamse Reus wit                        
167. Nationaal kampioen Groot Lotharinger              
168. Nationaal kampioen Franse Hangoor                        
169. Nationaal kampioen Groot Chinchilla                     
170. Nationaal kampioen Nieuw Zeelander kleur               
171. Nationaal kampioen Nieuw Zeelander wit                   
172. Nationaal kampioen Gele van Bourgondië                 
173. Nationaal kampioen Engelse Hangoor                         
174. Nationaal kampioen Groot Zilver                            
175. Nationaal kampioen Meissner Hangoor                           
176. Nationaal kampioen Belgische Haas kleur                         
177. Nationaal kampioen Belgische Haas kleurpatroon        
178. Nationaal kampioen Belgische Haas wit                      
179. Nationaal kampioen Wener kleur                    
180. Nationaal kampioen Wener wit                                       
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181. Nationaal kampioen Van Beveren                                     
182. Nationaal kampioen Witte van Hotôt                                   
183. Nationaal kampioen Californian                                        
184. Nationaal kampioen Angora                                         
185. Nationaal kampioen Rode Nieuw Zeelander                 
186. Nationaal kampioen Japanner                                     
187. Nationaal kampioen Eksterkonijn                                    
188. Nationaal kampioen Rijnlander                                        
189. Nationaal kampioen Zilvervos                                           
190. Nationaal kampioen Thüringer                                     
191. Nationaal kampioen Sallander                                            
192. Nationaal kampioen Rex kleur                                           
193. Nationaal kampioen Rex tekening                                    
194. Nationaal kampioen Rex kleurpatroon                                 
195. Nationaal kampioen Rex wit                                            
196. Nationaal kampioen Havana                                         
197. Nationaal kampioen Alaska                                             
198. Nationaal kampioen Gouwenaar                                  
199. Nationaal kampioen Luchs                                           
200. Nationaal kampioen Marburger Feh                                
201. Nationaal kampioen Deilenaar                                       
202. Nationaal kampioen Papillon                                        
203. Nationaal kampioen Parelfeh                                         
204. Nationaal kampioen Beige                                              
205. Nationaal kampioen Marter                                          
206. Nationaal kampioen Duitse Hangoor                                
207. Nationaal kampioen Satijn kleur                                    
208. Nationaal kampioen Satijn ivoor                                     
209. Nationaal kampioen Voskonijn kleur                              
210. Nationaal kampioen Voskonijn wit                         
211. Nationaal kampioen Klein Chinchilla                               
212. Nationaal kampioen Zwartgrannen                             
213. Nationaal kampioen Klein Lotharinger                                
227. Nationaal kampioen Kunder Hangoor                                  
214. Nationaal kampioen Thrianta                                        
215. Nationaal kampioen Hollander                                                      
216. Nationaal kampioen Klein Zilver                                   
217. Nationaal kampioen Tan                                                
218. Nationaal kampioen Hulstlander                                  
219. Nationaal kampioen Rus                                              
220. Nationaal kampioen Parelgrijs van Halle                             
221. Nationaal kampioen Angora Hangoor                               
222. Nationaal kampioen Angoradwerg                                 
223. Nationaal kampioen Papillondwerg                                  
224. Nationaal kampioen Lotharingerdwerg                              
225. Nationaal kampioen Papillondwerg                               
226. Nationaal kampioen Ned. HangoorDwerg                       
228. Nationaal kampioen Rexdwerg kleur                              
229. Nationaal kampioen Rexdwerg tekening                           
230. Nationaal kampioen Rexdwerg kleurpatroon                   
231. Nationaal kampioen Rexdwerg wit                                 
232. Nationaal kampioen Teddydwerg                                   
233. Nationaal kampioen Vosdwerg kleur                                 
234. Nationaal kampioen Vosdwerg wit                                  
235. Nationaal kampioen Polish kleur                                    
236. Nationaal kampioen Polish tekening                                
237. Nationaal kampioen Polish kleurpatroon                        
238. Nationaal kampioen Polish wit                                          
239. Nationaal kampioen Kleurdwerg kleur                           
240. Nationaal kampioen Kleurdwerg tekening                     
241. Nationaal kampioen Kleurdwerg verzilvering                     
242. Nationaal kampioen Kleurdwerg kleurpatroon                            
243. Nationaal kampioen Pool Rood-oog                             
244. Nationaal kampioen Pool Blauw-oog

Nationaal kampioen kleur in de diergroepen 
konijnen, cavia's en kleine knaagdieren            

440. Gouden medaille voor de fraaiste in een 
kleurslag met minimaal 15 inzendingen,
uitgezonderd de kleurslag van winnaar 439

441. Gouden medaille voor het beste dier ander
geslacht voor rassen met één erkende kleurslag
bij minimaal 50 dieren

Nationaal kampioen (overige KLN diergroepen)
minimaal 6 inzendingen en fokkers in concurrentie
Zilveren bondsmedaille, bestickerd: Kampioen 
Championshow 2017
501. Bondsmedaille voor het fraaiste hoen
502. Bondsmedaille voor het fraaiste hoen, ander 

geslacht
503. Bondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen
504. Bondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen, ander 

geslacht
505. Bondsmedaille voor de fraaiste serama
506. Bondsmedaille voor de fraaiste fazant, tragopaan, 

oorspronkelijke kamhoen, pauw, kalkoen, 
parelhoen of overige siervogel gezamenlijk 
(parkvogels)

507. Bondsmedaille voor de fraaiste frankolijn, kwartel, 
patrijs, oorspronkelijke duif, lachduif of 
diamantduif gezamenlijk (kleine siervogels)

508.  Bondsmedaille voor de fraaiste gedom. eend
509.  Bondsmedaille voor de fraaiste gedom. gans
510.  Bondsmedaille voor de fraaiste oorspr. eend
511.  Bondsmedaille voor de fraaiste oorspr. gans

Nationaal raskampioen in de diergroepen hoenders, 
dwerghoenders, serama's, sier- en watervogels

439. Gouden medaille voor de fraaiste van elk ras met    
minimaal 15 inzendingen

440. Gouden medaille voor de beste in een kleurslag   
met minimaal 15 inzendingen (Uitgezonderd de 
kleurslag van winnaar 439

441. Gouden medaille voor het beste dier ander geslacht
voor rassen met één erkende kleurslag bij minimaal 

50 dieren
442. Zilveren medaille voor de fraaiste van elk ras met 

minimaal 6 tot 15 inzendingen.

Extra promotie prijzen R & O Cavia’s en Knagers
Elke Cavia/Knager keurmeester mag over de 
gehele keuring vier prijzen van €. 3,50 
beschikbaar stellen, namens R & O. Om meer 
dieren een kans te laten maken op een EP is de 
voorwaarde, dat het betreffende dier GEEN 
andere EP-prijs toebedeeld gekregen mag 
hebben.

KONIJNEN CLUBSHOWS:
- Nationale Vlaamse Reuzen Club
- Lotharingerclub
- Hangoorfokkerclub
- Nederlandse Speciaalclub van Chinchilla, Van

Beveren, Zilvervos, Marter, Zwartgrannen en 
Parelgrijs van Halle fokkers

- Nederlandse Russen, Californian en Witte Nieuw 
Zeelanderclub

- Nederlandse Zilver Club
- Fa-Ro-De Club
- Nationale Wenerclub
- Nederlandse Belgische Hazenclub
- Nederlandse Rijnlander, Eksterkonijn en Japannerclub
- Thüringer en Sallanderfokkersclub
- Eerste Nederlandse Papillonclub
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- Nationale Havana-, Alaska-, Gouwenaar-, Luchs, 
- Parelfeh-, Beige-, Marburgerfehclub
- Nederlandse Rex(dwerg)-, Satijn, Voskonijn en 

Teddydwergen  Fokkersclub
- Nederlandse Vereniging van Angorakonijnenfokkers
- Nederlandse Tankonijnenfokkers Club
- Thrianta-Hulstlanderclub
- Hollanderclub, waarin ondergebracht de Witte van 

Hotôt
- Nederlandse Hangoor Dwergen Club
- Nederlandse Rasvereniging Vosdwerg Konijn
- Nationale Polen en Kleurdwergenclub

CAVIA'S CLUBSHOW:
- Nederlandse Caviafokkers Club

CLUBSHOW:
Ned. Knaagdierenfokkers Vereniging

HOENDERS ETC.
Clubshows:
- Vechthoenderfokkersvereniging Nederland                        
- Franse Hoender en Dwerghoenderclub                                                        

Kampioenshow:                                                                         
- Nederlandse Sussex, Orpington en Dorking Club

Districtshows:
- BKU-club
- Barnevelder Club
- Nederlandse Lakenvelder- en Vorwerkhoender

Speciaalclub
- Hollandse Krielenfokkers Club
- Nederlandse Sabelpootclub                                                 
- Nederlandse speciaalclub voor Duitse Hoenderrassen
- Nederlandse Leghorn Club
- Nederlandse Minorca Vereniging
- Nederlandse Rocks Club
- Nederlandse Wyandotte Club
- Cochin Club
- Chabo Liefhebbers Club
- Vechthoenderfokkersvereniging Nederland
- Seramaclub
- Nederlandse DFKP-club

Overige:
- Nederlandse Hoenderclub
- Nederlandse Kuif,- en Baardkuifhoenderclub
- Friese Hoender Club
- Drentse Hoen Club
- Welsumer Club
- Hollandse Hoenfokkersclub
- Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen Club
- Antwerpse Baardkrielen Club
- Speciaalclub voor Zeldzame Oorspronkelijke 

Belgische Krielhoenderrassen
- Franse Hoender en Dwerghoenderclub
- Nederlandse Sebright Club
- Rhode Island Red Club
- Brahma Club
- Langshan Fokkers Speciaal Club
- Australorpclub Nederland
- Zijdehoen Club
- Nederlandse Java Club
- Ned. Vereniging voor Gedomesticeerde
Watervogelfokkers

Voor prijzen beschikbaar gesteld door
speciaalclubs zie Almanak 2016.

SIERDUIVEN
‘DONKBOKALEN’ a.g.b.d. de erevoorzitter van 
KNV Avicultura, de heer B.W. Donk
250. Bokaal voor de fraaiste Kropper
251. Bokaal voor de fraaiste Kropper op 1 na
252. Bokaal voor de fraaiste Kip-, Wrat- of Vormduif
253. Bokaal voor de fraaiste Kip-, Wrat- of Vormduif op 

1 na
254. Bokaal voor de fraaiste Meeuw of Structuurduif
255. Bokaal voor de fraaiste Meeuw of Structuurduif op 

1 na
256. Bokaal voor de fraaiste Kleurduif
257. Bokaal voor de fraaiste Kleurduif op 1 na
258. Bokaal voor de fraaiste Tuimelaar of Hoogvlieger
259. Bokaal voor de fraaiste Tuimelaar of Hoogvlieger 

op 1 na

KEURMEESTERSPRIJZEN
Iedere keurmeester die 70 dieren of meer in zijn of haar 
keuring heeft, mag onderstaande prijzen toekennen. De 
ter vrije beschikking van de keurmeester gestelde 
prijzen zoveel mogelijk verdelen over rassen en/of 
kleurslagen die nog geen andere prijzen hebben 
gewonnen. Bij minder dan 70 dieren zal het aantal 
prijzen naar verhouding worden aangepast.

260. € 10,00 fraaiste van de keurmeester
261. € 7,50 ter vrije beschikking a.g.b.d. Avicultura*
262. 2 x Fraai Lepeltje a.g.b.d. K.N.V. Ornithophilia*
263. 2x € 5,00 ter vrije beschikking*
264. Waardebon ter vrije beschikking a.g.b.d. Baroen*

*) zoveel mogelijk één prijs per dier

Voor jubilerende rassen en/of speciaalclubs wordt 
de volgende prijs beschikbaar gesteld. 
265. € 7,50 per 20 ingezonden dieren  t.v.b. van de

keurmeester

Voorwaarde is dat de betreffende club een club- of 
districtshow bij ons onderbrengt en natuurlijk promotie 
maakt om zoveel mogelijk dieren in te zenden.

EXTRA PRIJZEN
Bij 5 t/m 10 volières 

266. € 10,00 voor de fraaiste
Bij 11 of meer volières

267. € 20,00 voor de fraaiste
268. € 15,00 voor de fraaiste op 1 na

Aangeboden door Kasper Faunafood:
269. Voerton voor de fraaiste sierduif in iedere groep.

BONDSPRIJZEN NBS
Secretaris: C.J. Voerman. Molenstraat 126, 3764 TJ
Soest. Tel.06-43536340 (Na 18.00u)
E-mail:secretaris@sierduif.nl www.sierduif.nl

Per keurmeester: minimaal 60 inzendingen en minimum 
96 punten
809. € 10,00 en NBS-Erecertificaat voor de fraaiste 

jonge sierduif van zijn keuring
810. € 10,00 en NBS-Erecertificaat voor de fraaiste 

sierduif van zijn keuring (oud of jong, niet winnaar 
van prijs 809),

811. Kampioenswimpel voor de fraaiste jonge doffer
812. Kampioenswimpel voor de fraaiste jonge duivin



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

20 
 

De Kampioenswimpels worden aan de 
winnaars uitgereikt tijdens de eerstvolgende 
Algemene Ledenvergadering van de NBS.

813. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste doffer 
oud

814. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste duivin 
oud

815. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste doffer 
jong

816. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste duivin 
jong

817. Plaquette Entente Européene d’Aviculture voor 
de fraaiste sierduif van de show (indien plaquette 
beschikbaar is)

818. K-prijs van € 6,00 ter vrije beschikking van de 
keurmeester. Deze mag niet vallen op een dier 
waaraan al een prijs is toegekend.

819. R-prijs van € 4,00 per 20 ingeschreven 
sierduiven, ter vrije beschikking van de 
keurmeester. Deze mogen niet vallen op een dier 
waaraan al een prijs is toegekend

Extra prijzen speciaalclubs:
Voor rassen waarvan de speciaalclubs de 
clubshow bij de Bondsshow hebben onder 
gebracht, mag een keurmeester toekennen:

820 E-prijs van € 4,00 per 20 ingeschreven sierduiven 
ter vrije beschikking van de keurmeester.      
Deze mogen niet vallen op een dier waaraan al 
een prijs is toegekend

Jan de Jong Memorial prijs.

De KNV Avicultura looft in samenwerking met de 
NBS een prijs uit ter herinnering aan wijlen Jan de 
Jong. 
De prijs zal bestaan uit een bijbehorende oorkonde 
en een geldprijs van 100 euro!!!
Deze prijs is voor 10 jaar gewaarborgd door de 
welwillende medewerking van leden die hiermee 
hun erkentelijkheid voor de enorme bijdrage van 
Jan de Jong aan de sierduivensport in binnen en 
buitenland willen uitdrukken.

De prijs is te winnen voor het mooiste viertal duiven 
t.w. Doffer oud, Duivin oud, Doffer jong en Duivin 
jong van één ras.

Nationaal kampioenschap:
Voor het Nationaal kampioenschap gelden de volgende 
regels:
De kwartetresultaten (MO+VO+MJ+VJ) van eenzelfde 
ras van een drietal shows waarop NBS-erecertificaten 
te winnen zijn, bijeen te tellen en degene die daaruit de 
meeste punten heeft behaald wordt Nationaal 
Kampioen
Deze drie shows worden als volgt samengesteld: 
Bondsshow, Provinciaal Kampioenschap van de 
provincie waarin de inzender woonachtig is en een 
Provinciaal Kampioenschap naar vrije keuze. Indien 
een verplichte show niet doorgaat, dan in de plaats 
daarvan een andere show gekozen worden mits dit een 
show is waarop een Provinciaal Kampioenschap wordt 
gehouden.                                                                         
Het Nationaal Kampioenschap wordt vastgesteld op 
een 1e, een 2e en een 3e Nationaal Kampioen en deze 
kampioenen winnen respectievelijk een gouden-, een 
zilveren- en een bronzen NBS medaille. Tevens zijn er 

geldprijzen aan het Nationaal Kampioenschap 
verbonden van resp. € 100,00, € 75,00 en € 50,00.
Voor dit seizoen wordt het kampioenschap gehouden in
de groepen, Kleurduiven en Kropperrassen de groep 
dienen zich aan te melden met een formulier wat 
verkrijgbaar is bij de secretaris van de NBS of via de 
site www.sierduif.nl

MEDEWERKENDE SPECIAALCLUBS
Clubshows:
- Nederlandse Norwich Kropper Club
- Nederlandse Brünner Kropper Club
- Vereniging van Valencianafokkers
- Speciaalclub voor Zeldzame Kropperrassen
- Schoonheids Postduiven Club
- Nederlandse Wrat-& Kipduiven Speciaalclub
- Kingduivenspeciaalclub
- Engels Modenaclub Nederland
- Duitse Modenaclub Nederland
- Oud-Hollandse Meeuwclub
- Figurita Club Nederland
- Antwerpse Smierelclub
- Meeuwenclub
- Krulduif, Schmalkaldener Moorkop en

Trommelduivenclub
- Fokkervereniging van Nederlandse Tuimelaars
- Vereniging van Nonduivenvrienden in Nederland
- Felegyhazer Tuimelaar Club
- Speciaalclub Iberische Sierduivenrassen

Districtshows:
- Nationale Voorburgse Schildkropper Club
- Steiger- en Stellerkropperclub
- Damscener Club Nederland
- Pauwstaartclub
- Nederlandse Kleurduiven Liefhebbers Vereniging
- Oud Hollandse Tuimelaars Club
- Deense Tuimelaars Club
- Groninger- en Gelderse Slenken Club
- Speciaalclub van Ringslagerrassen en de Smijter
- Tentoonstellings Tippler Club Nederland 

Derbyshow:                                                                        
- Oud-Hollandse Kapucijnen-Fokkers Club

Overige:
- Hollandse Kropper Club
- Vereniging van vv Eksterkropperfokkers
- Chinese Pauwstaartclub
- Indiase Pauwstaartclub
- Gezamenlijke Oosterse Roller Club

Voor prijzen beschikbaar gesteld door
speciaalclubs zie Almanak 2016.

JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN 2017

Tijdens de Champion Show wordt er veel aandacht 
besteed aan de jeugdige inzenders en organiseert 
daarom een jeugdkampioenschap.                             
Jeugdige deelnemers doen daar automatisch aan mee. 
Hun dieren worden tussen de dieren van de volwassen 
deelnemers geplaatst en dus niet in een aparte 
afdeling, zoals dat bij de meeste tentoonstellingen wel 
het geval is. Dat houdt dus in dat je naast de speciale      
jeugdprijzen ook mee kunt dingen naar de 
hoofdereprijzen en alle andere van toepassing zijnde 
ereprijzen! 

Bij het jeugdkampioenschap strijden alle jeugdleden
tegen elkaar. De winnaar van deze strijd mag zich een



• Natuursteen en specialistisch tegelwerk

• Cementdekvloeren en egalisatievloeren

• Advies en verkoop
 
Tel: 06-51620553
Website: www.samstijl.nl
Email: samstijl@hotmail.com

Koudijs Ornipar bij snot en luchtwegproblemen

Koudijs Anti Coccidiose bij coccidiose en darmstoornissen

Koudijs Wormstop / Koudijs Luis Worm / Koudijs Perform

Koudijs Eucalyptus reiniger / Bloedluis bestrijding / Klaus en Dac

Onze producten zijn  o.a. verkrijgbaar bij een aantal dierenspeciaalzaken, 
groothandels in diervoeders, dierenartsen en op onze internetsite.

Tel: 0578-695533  email: info@koudijskleindiersport.nl
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heel jaar lang Young Professional noemen! Daarnaast 
kun je nog hele leuke prijzen winnen.
Onderstaande jeugdprijzen worden toegekend 
indien er sprake is van concurrentie. Er moet in de 
diergroep door tenminste twee jeugdleden zijn 
ingezonden.

270. Beker voor Fraaiste konijn
271. Beker voor Fraaiste konijn, ander geslacht
272. Beker voor Fraaiste Cavia
273. Beker voor Fraaiste Cavia, ander geslacht
274. Beker voor Fraaiste Kleine Knager

(hoogste predikaat of grootste groep)
275. Beker voor Fraaiste Kleine Knager, ander geslacht

(hoogste predikaat of grootste groep)
276. Beker voor Fraaiste Hoen
277. Beker voor Fraaiste Hoen, ander geslacht
278. Beker voor Fraaiste Dwerghoen
279. Beker voor Fraaiste Dwerghoen, ander geslacht
280. Beker voor Fraaiste Serama
281. Beker voor Fraaiste Serama, ander geslacht
282. Beker voor Fraaiste Watervogel

(hoogste predikaat of grootste groep)
283. Beker voor Fraaiste Watervogel, ander geslacht

(hoogste predikaat of grootste groep)
284. Beker voor Fraaiste Siervogel
285. Beker voor Fraaiste Siervogel, ander geslacht
286. Beker voor Fraaiste Oorspronkelijk Duivenrassen
287. Beker voor Fraaiste Oorspronkelijk Duivenrassen

ander geslacht
288. Beker voor Fraaiste Sierduif
289. Beker voor Fraaiste Sierduif, ander geslacht

RASSENPRIJZEN
Bij 10 of meer dieren per ras

290. Beker voor de fraaiste in elk ras

JEUGD BONDSPRIJZEN KLN

Young Professional:
Zilveren jeugdbondsmedaille bestickerd: Nationaal 
jeugdbondskampioen  Champion Show 2017
428. Nationaal jeugdkampioen konijn
429. Nationaal jeugdkampioen konijn groep kleur
430. Nationaal jeugdkampioen konijn groep tekening
431. Nationaal jeugdkampioen konijn groep

verzilvering/pareling
432. Nationaal jeugdkampioen konijn groep

kleurpatroon/uitmonstering
433. Nationaal jeugdkampioen konijn groep wit
434. Nationaal jeugdkampioen konijn groep hangoren
435. Nationaal jeugdkampioen konijn groep bijzondere

haarstructuur
436. Nationaal jeugdkampioen cavia beer
437. Nationaal jeugdkampioen cavia zeug
438. Nationaal jeugdkampioen kleine knager

Bronzen medaille bij min. 15 dieren per diergroep
516. Nationaal jeugdkampioen diergroep

JEUGD BONDSPRIJZEN NBS
                                    
820. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste doffer
821. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste duivin

De medailles van NBS worden uitgereikt op de       
jaarvergadering van de NBS.

Prijzenschema AOC/ Klasse
296. € 10,00 Fraaiste dier van zijn of haar keuring
297. 2 x Fraai Lepeltje a.g.b.d. K.N.V. Ornithophilia*
298. € 6,00 ter vrije beschikking
299. € 5,00 ter vrije beschikking

Voor alle KLN diergroepen 'veren':
Voor diergroepen konijnen en cavia's:

300. Waardebon ter vrije beschikking a.g.b.d. Baroen

Bij 25 of meer inzendingen per diergroep AOC:
301. Geldprijs voor de fraaiste € 15,00

Prijsuitreiking Jeugd
Het bestuur van de Champion Show, zal dit jaar 
speciaal aandacht schenken aan de prijs uitreiking 
van de jeugdprijzen. Dit zal geschieden bij de 
officiële opening.
Vrijdag 27 januari om 19.45 uur worden de Hoofd 
ereprijzen voor de Jeugdleden uitgereikt, daarna wordt 
er een groepsfoto gemaakt van alle aanwezige 
jeugdleden, 
de foto kan op zaterdag na 11.00 uur worden afgehaald op
het secretariaat.

      Engelse keuring Cavia’s
Op de zaterdag 28 januari 2017 wordt, namens de NCC en 
NKV, door de Engelse keurmeester David Bumfort een 
demonstratiekeuring gegeven op Engelse wijze. 

Vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur zal dit gebeuren met tekening- en
uitmonstering-gladhaar cavia's. 

Van 13.00 uur tot 15.00 uur zal David Bumfort de kleurmuizen 
op Engelse wijze keuren. 

Alle voorgenoemde dieren die op de show zijn ingeschreven 
doen gratis mee aan deze keuring. De NCC en NKV stellen 
prijzen beschikbaar voor de mooiste dieren van de keuring.

"Denk aan u entbewijzen zowel voor           
NCD als voor RHD-2"

Het bestuur en medewerkers hopen u te 
ontmoeten op de Champion Show.
Is het niet als inzender dan wel als 
bezoeker.



“Kasper Faunafood 
onderscheidt zich...
door een harde korrel met een goede structuur, 
want een konijn moet knagen. De korrels zijn heel 
gevarieerd van samenstelling met veel vitamines. 
Ik voer Kasper Faunafood Sport, veel natuurhooi en 
de eerste 2 à 3 maanden wat structuurmuesli want 
ze moeten blijven eten.” 

Albert Lanting kan het weten. Hij won tijdens de Noordshow 
2016 met zijn konijngrijze raskonijn (Klein Zilver) de 
hoofdprijs in de categorie ‘Fraaiste Konijn’. 

Kasper Faunafood brengt korrels en gemengde voeders voor 
konijnen en cavia’s op de markt. De korrels bevatten alle 
voedingsstoffen, vitaminen, mineralen en sporenelementen 
om de dieren in topconditie te brengen en te houden. 
Gemengde voeders worden naar behoefte verstrekt naast 
hooi, wortelen, groenvoer en gras. Ook in Hobbyline 
kleinverpakking! 

www.kasperfaunafood.nl
Kasper Faunafood, een merk van Arie Blok Animal Nutrition 

Fokkerstip: Zorg heel 
regelmatig voor een schoon 
hok en stal, dan geniet het 
dier en jij zelf.
Albert Lanting met zijn winnende Klein 
Zilver midden konijngrijs

Nationale Kleindierenshow Nederland
Georganiseerd door de Koninklijke Verenigingen Ornithophilia en Avicultura

VRAAGPROGRAMMA
De show met een Uitmuntend prijzenpakket 

en grote verkoopbeurs

26, 27, 28 januari 2017
In de BEURSFABRIEK,

Symfonielaan 1, 3438 EW Nieuwegein

Sluiting inschrijving
woensdag 4 januari 2017

Bondsshow haren KLN en Bondsshow NBS
Jeugdkampioenschappen

EXTRA “Vrije Verkoop” Sierduiven, 
Hoenders en Dwerghoenders




