E.W.K.C. & P.V.
VRAAGPROGRAMMA JONGDIERENDAG 2018
reglement
1. Onze jongdierendag wordt gehouden op zaterdag 1 september 2018 in de schuurkas
van Neefjes Tulpen, Oosteinde 114, 1647AG Berkhout.
2. Alleen leden van E.W.K.C. & P.V. en genodigden kunnen dieren voor deze
jongdierendag inschrijven.
3. Keurmeesters:
dhr. J. Kooijman
uit Wormerveer
mw. I. Hollander – v.d. Kamp uit Limmen
dhr. A. Bood
uit Westzaan

konijnen (C)
cavia’s (A)
sierduiven (C)

Helaas heeft de keurmeester die we hadden gecontracteerd voor de (dwerg)hoenders
zijn keuring moeten annuleren i.v.m. KLN keurmeesterexamens. Indien er voldoende
(dwerg)hoenders worden ingeschreven (min. 25) gaan we alsnog ons best doen een
keurmeester te contracteren.
4. Alle ingezonden konijnen moeten getatoeëerd zijn; alle ingezonden (dwerg)hoenders en
sierduiven moeten geringd zijn.
5. Konijnen en (dwerg)hoenders dienen gevaccineerd te zijn tegen respectievelijk RHD2 en
NCD. De vaccinatie dient aangetoond te kunnen worden met een vaccinatieverklaring
ondertekend door een dierenarts.
6. Gevraagd worden:
Konijnen, A – klasse
Konijnen, B – klasse
Cavia’s, B/C – klasse
(Dwerg)hoenders
Sierduiven

alle erkende rassen en kleurslagen, geboren in de maanden
januari, februari of maart 2018
alle erkende rassen en kleurslagen, geboren in de maand april
2018 of later (minimale leeftijd 12 weken)
alle erkende rassen en kleurslagen, geboren in 2018, B-klasse
>6 maanden, C-klasse 3 t/m 5 maanden
alle erkende rassen, geboren in 2018
alle erkende rassen, geboren in 2018

Ook dieren van niet erkende rassen en/of kleurenslagen mogen worden ingezonden.
Deze dieren worden gekeurd (eindpredicaat NE), maar komen niet in aanmerking voor
de prijzen.
7. Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 per enkel nummer voor alle diergroepen. Voor
jeugdleden € 2,00 per enkel nummer.
8. Inschrijving dient te geschieden op bijgevoegd inschrijfformulier of digitaal via de website
(www.ewkc-pv.nl). De inschrijving dient uiterlijk maandag 27 augustus bij onze
secretaris; Edwin Broekhuizen, Mathilde Wibautstraat 17, 1628PH Hoorn (email:
info@ef.broekhuizen.nl), binnen te zijn. Het verschuldigde bedrag dient voor inkooien
contant te worden voldaan of te worden overgemaakt op bankrekening
NL74 INGB 0009 6951 96 t.n.v. EWKC&PV.
9. De ingeschreven dieren dienen op zaterdag 1 september uiterlijk om 09:00 uur op de
locatie aanwezig te zijn op de locatie. Voor het inkooien krijgen alle inzenders een lijst
met daarop de kooinummers voor hun dieren.

E.W.K.C. & P.V.
10. De keuring begint zaterdag 1 september, zodra de dieren zijn ingekooid en is zonder
beroep.
11. Door inschrijving gaat de inzender akkoord met bovengenoemd reglement. In alle
gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
12. De hierna genoemde prijzen zijn uitsluitend in concurrentie en met een minimum
predikaat ZG te winnen.
PRIJZENSCHEMA
KONIJNEN
1. fraaiste konijn van de jongdierendag
2. fraaiste konijn van de A – klasse
3. fraaiste konijn van de B – klasse
CAVIA’S
4. fraaiste cavia van de jongdierendag
5. fraaiste cavia van de B – klasse
6. fraaiste cavia van de C – klasse
(DWERG)HOENDERS
7. fraaiste (dwerg)hoender van de jongdierendag
8. fraaiste (dwerg)hoender op 1 na
SIERDUIVEN
9. fraaiste sierduif van de jongdierendag
10. fraaiste sierduif op 1 na

beker
bekertje 1)
bekertje 1)
beker
bekertje 1)
bekertje 1)
beker
bekertje 2)
beker
bekertje 2)

Iedere jeugdinzender ontvangt een mooie medaille en een oorkonde.

Beste sportvrienden,
Zeker voor beginnende fokkers, stuur uw dieren in en ga bij de keurmeesters zitten als uw
dieren worden gekeurd. Dit is erg leerzaam! Door de beoordeling en contact met de
keurmeester en medefokkers komt u aan de weet wat de sterke en zwakke aspecten van uw
dieren zijn en hoe u deze kan verbeteren. Ook als u zelf geen dieren inzendt, bent u
natuurlijk van harte welkom.
Voor de inzenders en ieder ander die zich voortijdig heeft aangemeld via het
inschrijfformulier (of op de website) zal een eenvoudige lunch worden verzorgd (een
vrijwillige bijdrage is altijd welkom, kinderen gratis).
Inzenders, kom op tijd met uw dieren! Dat geeft ons de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat
de dieren tijdig in de juiste kooien komen.
De gewonnen prijzen worden uitgereikt aan het einde van de dag.
Allen een sportieve en leerzame dag toegewenst.

Het bestuur van E.W.K.C. & P.V.

PS. We verwachten dat ook dit jaar veel leden behulpzaam zullen zijn bij het
opruimen van de kooien. Het bestuur kan het niet allemaal alleen!
1) vervalt indien betreffende dier tevens fraaiste van diergroep is 2) bij meer dan 20 dieren

