Vraagprogramma
TOPSHOW
Zaterdag 17 februari 2018

Locatie:

Clusius College
Oranjelaan 2A
1901 TX Castricum
Georganiseerd door:

Kleindiersportvereniging
Jong Leven Uitgeest e.o.

VOORWOORD
Beste fokkers uit de provincie Noord-Holland,
Voor u ligt het vraagprogramma voor de Topshow 2018. Graag nemen we het stokje over van “Sport
en Genoegen” uit Huizen die de show vorig jaar heeft georganiseerd. Het is eerlijk gezegd lang
geleden dat Jong Leven een grote show organiseerde en dat was best even spannend. Maar we zijn
tevreden en trots met het resultaat.
De Topshow wordt dit keer gehouden op 17 februari 2018 in het Clusius College in Castricum. Het
Clusius College leidt jongeren op voor leven en werken in een groene wereld en (klein)dieren is een
passie die we al vele jaren delen. De school is onze vaste uitvalsbasis voor de jaarlijkse Clubshow en
we zijn blij dat we in de gelegenheid zijn gesteld om deze locatie ook te gebruiken voor de Topshow in
2018.
In de lijn van de afgelopen jaren hebben ook wij besloten om geen minimum eisen in het
vraagprogramma op te nemen voor het showen van de dieren. Ook wij laten het graag aan u als
inzender over om met uw beste dieren naar Castricum te komen. Want het moet uiteraard ook deze
keer weer een echte “TOP” show worden.
We hopen veel fokkers, keurmeesters en geïnteresseerden te mogen verwelkomen in Castricum om
net als vorige jaren op een mooie manier samen met onze hobby bezig te zijn. Wij hebben er erg veel
zin in en hopen op een geslaagde dag met een grote opkomst.
En vergeet uiteraard niet dat Castricum een geweldige omgeving is om die dag verder van te
genieten. Castricum is compact, maar je vindt er alles wat een mens nodig heeft: een bioscoop, een
winkelhart, een winkelcentrum en goede restaurants.
Zeker aan te bevelen is een bezoek aan:
 Het Huis van Hilde: bij dit fonkelnieuwe museum vlak achter het station maak je een tijdreis
door de archeologische geschiedenis van Noord-Holland. Kom kijken naar de Vondst van de
Maand of ga zelf aan de slag in één van de workshops.
 Het Bezoekerscentrum de Hoep: hier langs de Zeeweg vindt u alle informatie over de flora en
fauna van het duingebied. Het gebouw is volledig begroeid en ziet er daardoor uit als een
reuzen konijnenhol.
 Het Strandvondstenmuseum: in dit museum, gelegen naast de ingang Zanderij van het NoordHollands Duinreservaat, wordt naast het strandjutten, ook veel aandacht geschonken aan
streekhistorische thema’s.
Tenslotte heeft Castricum een geweldig strand. Wanneer u de auto parkeert op het grote
parkeerterrein bij de hoofd strandafgang, kunt u heerlijk wandelen langs de zee en/of genieten van
een drankje in één van de strandpaviljoens. Of wat dacht u van een heerlijk diner terwijl u ondertussen
de zon in de zee ziet ondergaan?
Kortom, we weten zeker dat u zich deze dag zult vermaken, tijdens de show maar ook daarbuiten.
Kunnen we rekenen op uw komst?
Namens de organisatie van de Topshow,
Met vriendelijke groet,

Erik Dieleman, voorzitter
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Georganiseerd door Kleindiersportvereniging Jong Leven Uitgeest e.o.
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Van Reedestraat 4
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Tentoonstellingsruimte:
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Openingtijden:
De dieren dienen op zaterdag 17 februari 2018 in het tentoonstellinggebouw te worden
afgeleverd tussen 8.00 uur en 8.15 uur. De keuring begint om 8.30 uur. De prijsuitreiking vindt
omstreeks 15:00 uur plaats, waarna rond 15:15 uur uitgekooid kan worden.
Gezamenlijke lunch:
Om ongeveer 12.30 uur wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een gezamenlijke
lunch. De kosten hiervoor bedragen € 10,= per persoon.
Gelieve u bij de inschrijving hiervoor aan te melden en het bedrag gelijktijdig met het inschrijfgeld
over te maken. Mensen die niet inzenden, maar wel graag mee willen lunchen, dienen zich
uiterlijk 27 januari 2018 aan te melden via een mail naar het tentoonstellingssecretariaat:
topshow2018@jong-leven.nl.
Iedereen die zich vooraf heeft aangemeld, ontvangt bij aankomst een lunchbon. Aanmelding ter
plekke is helaas vanwege logistieke redenen niet mogelijk.
De kooinummers en lunchbonnen worden uitgereikt in de tentoonstellingsruimte.
Als u deze dag assistentie wilt verlenen als aandrager of schrijver, dan kunt dit aangegeven op
het inschrijfformulier of contact opnemen met het secretariaat.

KEURMEESTERS
Konijnen
P.E.A. Huygens
C. Bregman
G. de Gooijer
R.J.S. Pronk
E.A.M. Oostindiën

(A)
(C)
(B)
(C)
(C)

tevens HEP

Hoenders, dwerghoenders en Serama’s
I.N. Meijering
F.L.J.O. Baltus
G.J. den Blanken
J.B.R. Driessen
B.L. van Wetering

(A)
(C)
(B)
(C)
(B)

tevens HEP

(A)

tevens HEP

(A)

tevens HEP

Cavia’s
A.N. Cramer
Sierduiven
H.B. Schwartz

De rassen worden in alle diergroepen over de keurmeesters verdeeld, zoveel mogelijk volgens hun
bevoegdheid, nadat bekend is welke rassen zijn ingeschreven. Keurmeesters kunnen daardoor nog
worden afgezegd en/of bijgevraagd.

HOOFDEREPRIJZEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fraaiste Konijn
Fraaiste Hoen
Fraaiste Dwerghoen
Fraaiste Serama
Fraaiste Cavia
Fraaiste Sierduif

€ 20,=
€ 20.=
€ 20.=
€ 20.=
€ 20.=
€ 20.=

Fraaiste van elke diergroep op 1 na

€ 10,=

Ereprijzen
7.

Bovenstaande hoofdereprijzen en ereprijzen gelden alleen bij minimaal 25 aanwezige dieren in de
desbetreffende diergroep. Bij minder dan 25 aanwezige dieren in een diergroep, zullen de prijzen 1
t/m 6 bestaan uit een geldprijs van € 10.= en ereprijs nummer 7 wordt dan een geldprijs van € 5.=. Bij
minder dan 10 aanwezige dieren in een diergroep komt ereprijs nummer 7 te vervallen.
Alle prijzen zijn alleen te winnen in concurrentie.

OVERIGE PRIJZEN
Prijzenschema voor alle diergroepen
Onderstaande prijzen worden toegekend op basis van de puntentelling zoals beschreven in artikel 16.
8.
9.
10.
11.

20 punten
19 punten
18 punten
17 punten

€ 15,=
€ 12,50
€ 10,=
€ 8,50

12.
13.
14.
15.

16 punten
15 punten
14 punten
13 punten

€ 7,50
€ 6,=
€ 5,=
€ 2,50

Verenigingsprijs
16

Er is een verenigingsprijs door mee te dingen met 8 dieren van tenminste 4 verschillende
leden van de vereniging, ongeacht de diergroep(en). Het gaat hierbij om het totaal aantal
gehaalde punten van deze 8 dieren, zoals vermeld is in artikel 16. Voordat de keuring
begint dient u aan te geven om welke dieren het gaat. De prijs is een bedrag van € 50,=
voor de verenigingskas.

Provinciale prijzen
De provinciale afdeling van de KLN in Noord-Holland stelt per diergroep de volgende prijzen
beschikbaar:
17.
18.
19.

Fraaiste van elke diergroep
Fraaiste van elke diergroep op 1 na
Fraaiste van elke diergroep op 2 na

Gouden Provinciale Medaille
Zilveren Provinciale Medaille
Bronzen Provinciale Medaille

De Provinciale Medailles worden alleen uitgekeerd bij dieren met minimaal 13 punten (zie artikel 16).
De Gouden Provinciale Medaille wordt uitgereikt bij minimaal 20 aanwezige dieren in de
desbetreffende diergroep. De Zilveren Provinciale Medaille wordt uitgereikt bij minimaal 40 aanwezige
dieren in de desbetreffende diergroep. De Bronzen Provinciale Medaille wordt uitgereikt bij minimaal
60 aanwezige dieren in de desbetreffende diergroep.
Extra jeugdprijzen
In elke diergroep is een jeugdprijs te winnen.
20. Fraaiste dier

Bekertje

Nagekomen ereprijzen voor bepaalde diergroepen worden ter beoordeling van de keurmeester op een
eerlijke manier verdeeld.

PRIJZENSCHEMA BONDEN
400. 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 20
ingeschreven dieren, mits de waardering tenminste het predicaat ZG is. Ook dieren met
buitenlandse EE merken of oorspronkelijke soorten sier- en watervogels en oorspronkelijke
duiven met ringen van Aviornis en de NBvV 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. Secr. G.J.R. Tiemes, Kruizemunt 84,
8252 BN in Dronten, Mobiel: 06-40176696.
800. Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers-verenigingen N.B.S.
Secretaris: C.J. Voerman, Molenstraat 126, 3764 TJ Soest. Tel.: 06-43536340 na 18.30
uur), e-mail: secretaris@sierduif.nl, www.sierduif.nl.
Penningmeester J.D. van Doorn, Postbus 253, 4330 AG Middelburg. Tel. 0118-636309, email: penningmeester@sierduif.nl
R-prijs van € 4,00 per 15 ingeschreven sierduiven, ter vrije beschikking van de
keurmeester. De R-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs aan is toegekend. De
R-prijzen mogen enkel worden toegekend aan dieren, waaraan nog geen andere door of
namens de tentoonstellingsorganisatie uitgeloofde prijs is toegekend, en minimaal 93
punten hebben behaald.

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT
De algemene tentoonstellingsbepalingen kunt u vinden in de almanak van 2017.
Artikel 1
Gevraagd worden alle erkende rassen en kleurslagen van Konijnen, Hoenders, Dwerghoenders,
Serama’s, Cavia’s en Sierduiven, Siervogels, zowel jong als oud.
Artikel 2
Om op deze tentoonstelling te kunnen inzenden moet men lid van een in Noord-Holland gevestigde
vereniging en in het bezit zijn van een geldige fokkerkaart. Er wordt geen eerder behaald predikaat
verlangd.
Artikel 3
Inschrijfformulieren met inschrijving van 1 persoon moeten 27 JANUARI 2018 in het bezit zijn van het
tentoonstellingsecretariaat: E.C. Dieleman, Haverkamplaan 42, 1911 LK Uitgeest, of per e-mail:
topshow2018@jong-leven.nl.
Het verschuldigde inschrijfgeld dient gelijktijdig en vooraf te worden overgemaakt op bankrekening
IBAN NL42INGB0003981308 t.n.v. Kleindiersportvereniging Jong Leven te Uitgeest o.v.v.
TOPSHOW.
Artikel 4
Alle ingeschreven dieren moeten voorzien zijn van oormerken of ringnummers. Bij Cavia’s moeten de
kooinummers op het oor leesbaar zijn. Het inzenden van vervangende dieren is toegestaan, mits in de
zelfde groep, ras en kleur en men hiervan opgave doet bij het tentoonstellingssecretariaat, voor of
tijdens het inkooien.
Artikel 5
Alle ingeschreven dieren moeten eigendom zijn van de inzender. Als dit niet het geval is, wordt de
inschrijving geannuleerd en vervalt het inschrijfgeld aan de tentoonstellingkas.
Artikel 6
Het tentoonstellingsbestuur zorgt voor goede huisvesting van de dieren in voorgeschreven kooien.
Artikel 7
Inschrijvingen dienen te geschieden via bijgaand inschrijfformulier. Vul het formulier volledig en
duidelijk in, vergeet het volledige bondsnummer niet.
 Het inschrijfgeld bedraagt per enkel nummer: € 3,50
 Het inschrijfgeld bedraagt voor jeugdleden: € 2,00
 Catalogus: € 2.00 (per gezin slechts één verplicht en jeugdleden gratis)
 Administratiekosten: €1,50
Gewonnen geldprijzen worden uitsluitend uitbetaald via het op het inschrijfformulier opgegeven
bankrekeningnummer.
Artikel 8
De dieren dienen in het tentoonstellinggebouw te worden afgeleverd op zaterdag 17 februari 2018
tussen 8.00 uur en 8.15 uur. De keuring begint om 8.30 uur.
Artikel 9
Bij de konijnen, hoenders, dwerghoenders en Serama’s wordt ieder ingeschreven dier door twee
bevoegde keurmeesters gekeurd. De cavia’s worden door twee keurmeesters gekeurd, maar slechts
bij een minimale inzending van 25 dieren. Beneden de 25 dieren zal door één keurmeester worden
gekeurd. De sierduiven worden door één keurmeester gekeurd.
Artikel 10
De keurdag is voor iedereen gratis toegankelijk. Wel dient men zich van commentaar tijdens het
keuren te onthouden.
Artikel 11
Voor de HEP van alle dierengroepen zullen de fraaiste konijnen, hoenders, dwerghoenders en cavia's
van de keurmeesters in kooien worden opgesteld en zal en public de eindjurering worden verricht. Na
de eindjurering zullen de keurmeesters de resultaten toelichten.

Artikel 12
In de catalogus zullen slechts de op het inschrijfformulier genoemde oormerken worden opgenomen.
Artikel 13
Zieke of onreine dieren worden geweigerd. Bij weigering vervalt het inschrijfgeld aan de
tentoonstellingskas. Voor absente dieren wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.
Artikel 14
Voor sterfte of schade of verloren gaan van ingezonden dieren of verzendmateriaal en andere
eigendommen tijdens de tentoonstelling is het bestuur niet aansprakelijk.
Artikel 15
Voor konijnen is een entverklaring tegen RHD2 verplicht. Voor hoenders, dwerghoenders en Serama’s
is een entverklaring tegen pseudo-vogelpest verplicht. Een kopie van de entverklaringen dient
meegestuurd te worden met het inschrijfformulier of vòòr het inkooien van de dieren te worden
afgegeven aan het tentoonstellingsbestuur.
Artikel 16
Aan de predikaten wordt een aantal punten toegekend. De predikaten in bijbehorende punten zijn als
volgt:
U
U
F
F
ZG
ZG

-

10 punten
9 punten
8 punten
7 punten
6 punten
5 punten

G
G
V
V
O
DIS

-

4 punten
3 punten
2 punten
1 punt
0 punten
0 punten

Het aantal punten van beide keurmeesters opgeteld is bepalend voor het toekennen van de prijzen.
Bij diergroepen waar één keurmeester de dieren heeft beoordeeld, zal het aantal punten behorende
bij het predikaat worden verdubbeld (zie artikel 9).
Artikel 17
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het tentoonstellingsbestuur.

Voorwaarden voor het exposeren van pluimvee
Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoenders, dwerghoenders en Serama’s worden toegelaten van
fokkers die al hun hierboven genoemde dieren hebben laten enten tegen pseudo-vogelpest. Elke
inzending van hoenders, dwerghoenders en Serama’s dient vergezeld te gaan van een kopie van de
entverklaring. Deze entverklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts die de
enting heeft verricht. De entverklaring dient de opgave te bevatten van het ras, het aantal dieren, hun
gemiddelde leeftijd en de ringnummers van de betreffende dieren. Uit de verklaring dient voort te
blijken dat de dieren van de betreffende fokker tenminste twee weken en ten hoogste 5 maanden voor
aanvang van de tentoonstelling zijn geënt volgens een toegestane methode. Het origineel van de
entverklaring wordt bewaard door de secretaris van de vereniging waar men lid is.
Voorwaarden voor het exposeren van konijnen
Tot deze tentoonstelling mogen alleen konijnen worden 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-entverklaring. Deze verklaring 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.

