Voorwoord 110de Avicultura en 44ste Bondsshow KLN Zuid-Holland
Met veel genoegen bieden wij u een Historisch vraagprogramma aan, die wel wat later
kwam dan u van ons gewend bent. Deze vertraging kwam doordat er voor
tentoonstelling-houdend Nederland een probleem opdoemde toen bekend werd dat de
Champion Show geen doorgang kon vinden.
Door het initiatief, snel handelen en de inspanningen van enkele individuen kunnen we u
melden dat een mooie, grote show in het westen en midden van Nederland is
behouden! Een initiatief dat intussen breed en warm is ontvangen in onze liefhebberij.
Het is goed voor onze hobby dat juist ook in het westen van het land een stevig platform
voor onze mooie hobby behouden blijft. Dit platform gaat gedragen worden door een
samenwerking tussen KLN Zuid-Holland en de KNV Avicultura. Door met KNV Avicultura
deze samenwerking aan te gaan, wordt tevens een oude traditie in ere hersteld. En wat
ons betreft is dat niet alleen voor dit jaar!
Op de terugkeer van Avicultura naar Zuid-Holland hebben vele fokkers enthousiast
gereageerd. Wie heeft er geen warme gevoelens bij de Avicultura shows, met name bij
die in de Houtrusthallen in Den Haag werden gehouden. Avicultura is een begrip in het
‘westen’, en wij hopen dan ook dat vele dat van u gaan onderstrepen met inzendingen
en een bezoek. Als we de reacties uit brede geledingen van de Kleindiersport mogen
geloven dan belooft het nogal wat.
Velen hebben reeds toegezegd hun schouders te willen zetten onder dit nieuwe
initiatief. Een aantal speciaalclubs brengen een districtsshow bij ons onder. Sommigen
hebben reeds aangegeven deze te willen omzetten naar een Clubshow. U kunt dat
vanzelfsprekend nog aan ons doorgeven, dan melden en verwerken we dat gewoon in de
catalogus.
Enkele mensen vinden de administratie kosten wat aan de hoge kant, maar bedenkt wel
dat deze show anders is dan anderen; Zo is er Gratis entree , Gratis Parkeren, een kopje
koffie met cake voor diegene die de opening bijwonen en gratis toilet bezoek (☺). En
bovenal zijn er de mooie GIESBERS prijzen en de gouden en zilveren provinciale
medailles van KLN Zuid-Holland te winnen. Ook wil ik melden dat het inschrijfgeld voor
de KLN diergroepen over tijd gelijkgetrokken zal gaan worden (het verschil zal dus van
tijdelijke aard zijn!). De stap in een keer was gewoon niet haalbaar.
Tot slot nog een uitsmijter: Er zal een heuse TV verloot worden onder de inschrijvingen.
Uw kooinummer is daarbij uw lot. Meer dieren betekend dus meer kans! En bij 10 en
meer dieren krijgt u € 0,50 korting op iedere inzending! Ik hoop dat dit u overtuigd, en
wij zien uw inschrijvingen dan ook graag tegemoet. Ik voorzie een mooi begin van het
nieuwe jaar, waarbij allen de weg naar Boskoop zullen vinden. En ik kijk ernaar uit u te
ontmoeten op één van de showdagen in Boskoop.
Co Korsuize,
Voorzitter KLN Zuid-Holland

Voorwoord Voorzitter KNV Avicultura
Niet zonder trots presenteren wij u het vraagprogramma van de 110de AVICULTURA in
nauwe samenwerking met KLN Zuid-Holland. Terug van weggeweest, en na een
jarenlang samenwerkingsverband met KNV Ornithophilia. We bedanken de mensen van
“O“ voor de samenwerking en gaan ons inzetten voor een grote Nationale Show in het
westen van Nederland, waarmee we direct een goede spreiding kunnen bewerkstelligen.
Na diverse omzwervingen schoot KLN Zuid-Holland ons te hulp. Zij bleken bij GROENDIRECT een heel mooi onderkomen te hebben en waren ook nog bereid met de datum
naar januari te schuiven. Daarmee bleek dit verreweg de beste optie te zijn!
We zijn ook erg blij met het vertrouwen van het NBS bestuur om de NBS Bondsshow op
onze gezamenlijke show onder te brengen. Het was toch best even penibel een locatie
voor de bondsshow te vinden, maar ook dat is nu prima voor elkaar.
Het belooft een prachtig evenement te worden met diverse stands, een sierduivenplein,
een prima catering en uiteraard een top Keurmeesterskorps. Absoluut het vermelden
waard is ook de van Gink expositie in het kader van 100 JAAR VAN GINK. Deze unieke
expositie zal worden verzorgd door leden van KNV Avicultura zelf.
We hopen dan ook van harte dat u er bij zult zijn met uw dieren en wellicht met vrienden
en kennissen, want de toegang is geheel gratis en ook de prijzen van de catering zijn
alleszins redelijk. De hoofdsponsor KASPER FAUNAFOOD zorgt voor alle voeders en
daarvoor zijn wij hen onze dank verschuldigd. Zoals te doen gebruikelijk bij KLN en
Avicultura, zijn alle diergroepen van harte welkom en kunnen zij rekenen op de beste
verzorging en deskundig toezicht.
In de diergroepen Sierduiven, Hoenders, Dwerghoenders en Konijnen zijn er de
schitterende en felbegeerde Giesbersprijzen te winnen!!! Mevrouw M.E.W. Giesbers zal
deze prijzen persoonlijk op de Officiële opening uitreiken aan de (ongetwijfeld) gelukkige
winnaars. Ook de prestigieuze Jan de Jong prijs en diverse andere grote prijzen door
ereprijsschenkers staan in ons rijk gevulde prijzenpakket vermeld.
En dan is er nog een gratis TV te winnen middels loting. Uw kooinummers zijn uw
lotnummers ,dus hoe meer dieren u inzend, hoe groter de kans op een schitterende TV.
We gaan ons best doen om het AVICULTURA gevoel terug te brengen en zullen, mits de
ruimte het toelaat, het bomenlaantje weer in ere herstellen, met mooie volières;
Kortom, we willen u een sfeervol verblijf bieden op onze show.
Han Voerman, Voorzitter KNV Avicultura

Voorwoord bestuur NBS

Toch een bondsshow
We hebben nogal wat perikelen met betrekking tot de bondsshow van dit jaar achter de
rug. Daarbij zijn er helaas enkele personen en organisaties even op het verkeerde been
gezet. Het heeft er zelfs even naar uitgezien dat we dit jaar geen bondsshow zouden
hebben. Gelukkig hebben we op tijd een oplossing gevonden doordat de “Boskoopshow”
van Kleindierliefhebbers Zuid-Holland een maand naar achter verschoven kon worden.
Daarmee is de bondsshow van de NBS gered en zal Boskoop hier de ongetwijfeld de
vruchten van mogen plukken. Dat zij ze gegund want dankzij hen kunnen we ons toch
opmaken voor ons jaarlijkse duivenfeest.
Voor dit jaar zijn we dus gered en over de volgende jaren zullen we ons met elkaar gaan
beraden.
Het enige dus wat tot dit moment ontbreekt zijn de inschrijvingen. Ik hoop dat u zo gauw
het vraagprogramma uitkomt niet aarzelt om enkele dieren in te zenden.
Daarnaast doe ik ook graag een oproep aan de speciaalcubs om deel te nemen aan de
manifestaties op het duivenplein . Vorig jaar zijn we begonnen met ons hier te
presenteren. Het was een aarzelend begin waaruit aandachtspunten naar voren zijn
gekomen die we dit jaar proberen uit te werken. Het is van groot belang dat we onze
liefhebberij uitdragen en waar kan dat beter dan op onze eigen bondsshow? SIS en
Ringslagerclub hebben al toegezegd er een mooie presentatie van hun clubs en rassen
neer te gaan zetten. Wij hopen dat er nog vele volgen. De NBS stelt voor elke
speciaalclub een mooie stand ter beschikking zodat er geen bijkomende kosten meer
zijn. Als meerdere leden elk een uurtje de stand willen bemensen dan is het voor
niemand een belasting maar wel een mooie promotie van je club. Neem hiervoor
contact op met Rein Slikker. Hij coördineert het duivenplein.
Ik zal u graag ontmoeten in Boskoop.
Thom Laming
Voorzitter NBS

De officiële opening van de tentoonstelling en uitreiking van de
hoofdereprijzen vindt plaats op Vrijdag 19 Januari om 20:00 uur
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Ter gelegenheid van "100 jaar van Gink" zal er op deze show
een expositie zijn van deze werken
JAN GIESBERS Prijzen en Ereprijzen Kampioenen
De Unieke JAN GIESBERS prijzen zijn vernoemd naar de Oud-Erevoorzitter van
KNV Avicultura en worden beschikbaar gesteld door de familie Giesbers.
Onderstaande prijzen worden uitgereikt tijdens de officiële opening, welke vindt plaats op
Vrijdag 19 Januari om 20:00 uur.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

€ 50,00 en fraaie Jan Giesbers oorkonde voor de fraaiste Hoender
€ 25,00 en Gouden prov. KLN medaille voor de fraaiste Hoender ander geslacht
€ 50,00 en fraaie Jan Giesbers oorkonde voor de fraaiste Dwerghoen haan
€ 50,00 en fraaie Jan Giesbers oorkonde voor de fraaiste Dwerghoen hen
€ 50,00 en fraaie Jan Giesbers oorkonde voor de fraaiste Sierduif doffer oud
€ 50,00 en fraaie Jan Giesbers oorkonde voor de fraaiste Sierduif duivin oud
€ 50,00 en fraaie Jan Giesbers oorkonde voor de fraaiste Sierduif doffer jong
€ 50,00 en fraaie Jan Giesbers oorkonde voor de fraaiste Sierduif duivin jong
€ 50,00 en fraaie Jan Giesbers oorkonde voor het fraaiste Konijn ram
€ 50,00 en fraaie Jan Giesbers oorkonde voor het fraaiste Konijn voedster
€ 25,00 en Gouden prov. KLN medaille voor de fraaiste Cavia
€ 25,00 en Gouden prov. KLN medaille voor de fraaiste Kleine Knager
€ 25,00 en Gouden prov. KLN medaille voor de fraaiste Serama
€ 25,00 en Gouden prov. KLN medaille voor de fraaiste Kleine Siervogel
€ 25,00 en Gouden prov. KLN medaille voor de fraaiste Grote Siervogel
€ 25,00 en Gouden prov. KLN medaille voor de fraaiste Gedom. Watervogel
€ 25,00 en Gouden prov. KLN medaille voor de fraaiste Oorspr. Watervogel

Voor de bovenstaande ereprijzen van de winnaars per diergroep geldt, bij minder dan 75
werkelijk ingeschreven dieren wordt de geldprijs verlaagd naar evenredigheid. Voor het
uitkeren van de Gouden prov. KLN medaille geldt een minimum van 30 dieren per klasse.

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.
Deze prijs is te winnen voor het mooiste viertal duiven, te weten: Doffer oud, Duivin oud,
Doffer jong en Duivin jong van één ras.
20.

Jan de Jong Memorial prijs (zie de voorwaarden hierboven)

Overige ereprijzen
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Zilveren Prov. KLN medaille voor het fraaiste Hoen Ned. rassen (min 25 dieren)
Zilveren Prov. KLN medaille voor het fraaiste Hoen Europese rassen (min 25 dieren)
Zilveren Prov. KLN medaille voor het fraaiste Hoen Overige rassen (min 25 dieren)
€ 5,00 voor het fraaiste trio Hoenders (min. 10 trio’s).
(bij meer dan 10 trio’s wordt € 5,00 toegevoegd voor het fraaiste trio op 1 na).
Zilveren Prov. KLN medaille voor het fraaiste Dwerghoen Ned. rassen (min 30 dieren)
Zilveren Prov. KLN medaille voor het fraaiste Dwerghoen Europese rassen (min 30 dieren)
Zilveren Prov. KLN medaille voor het fraaiste Dwerghoen Overige rassen (min 30 dieren)
€ 5,00 voor het fraaiste Dwerghoen Ned. rassen ander geslacht (min 30 dieren)
€ 5,00 voor het fraaiste Dwerghoen Europese rassen ander geslacht (min 30 dieren)
€ 5,00 voor het fraaiste Dwerghoen Overige rassen ander geslacht (min 30 dieren)
€ 5,00 voor het fraaiste trio Dwerghoen (min. 10 trio’s).
(bij meer dan 10 trio’s wordt € 5,00 toegevoegd voor het fraaiste trio op 1 na).
Gouden prov. KLN medaille voor de fraaiste Doffer oud op 1 na
Gouden prov. KLN medaille voor de fraaiste Duivin oud op 1 na
Gouden prov. KLN medaille voor de fraaiste Doffer jong op 1 na
Gouden prov. KLN medaille voor de fraaiste Duivin jong op 1 na
Zilveren Prov. KLN medaille voor het fraaiste Konijn Groep 1 (min 30 dieren)
€ 5,00 voor het fraaiste Konijn Groep 1 op 1 na (min 30 dieren)
Zilveren Prov. KLN medaille voor het fraaiste Konijn Groep 2 (min 30 dieren)
€ 5,00 voor het fraaiste Konijn Groep 2 op 1 na (min 30 dieren)
Zilveren Prov. KLN medaille voor het fraaiste Konijn Groep 3 (min 30 dieren)
€ 5,00 voor het fraaiste Konijn Groep 3 op 1 na (min 30 dieren)
Zilveren Prov. KLN medaille voor het fraaiste Konijn Groep 4 (min 30 dieren)
€ 5,00 voor het fraaiste Konijn Groep 4 op 1 na (min 30 dieren)
Zilveren Prov. KLN medaille voor het fraaiste Konijn Groep 5 (min 30 dieren)
€ 5,00 voor het fraaiste Konijn Groep 5 op 1 na (min 30 dieren)
Zilveren Prov. KLN medaille voor het fraaiste Konijn Groep 6 (min 30 dieren)

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

€ 5,00 voor het fraaiste Konijn Groep 6 op 1 na (min 30 dieren)
Zilveren Prov. KLN medaille voor het fraaiste Konijn Groep 7 (min 30 dieren)
€ 5,00 voor het fraaiste Konijn Groep 7 op 1 na (min 30 dieren)
Zilveren Prov. KLN medaille voor het fraaiste Cavia ander geslacht (min 50 dieren)
Zilveren Prov. KLN medaille voor het fraaiste Kleine Knager ander geslacht (min 50 dieren)
Zilveren Prov. KLN medaille voor het fraaiste Serama ander geslacht (min 50 dieren)
Zilveren Prov. KLN medaille voor het fraaiste Kl. Siervogel ander geslacht (min 50 dieren)
Zilveren Prov. KLN medaille voor het fraaiste Gr. Siervogel ander geslacht (min 50 dieren)
Zilveren Prov. KLN medaille voor het fraaiste Gedom. Watervogel ander geslacht
(min 50 dieren)
66. Zilveren Prov. KLN medaille voor het fraaiste Oorspr. Watervogel ander geslacht
(min 50 dieren)

DONK BOKALEN
Aangeboden door de erevoorzitter van KNV Avicultura, Dhr. B.W. Donk
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

Bokaal voor de fraaiste Kropper
Bokaal voor de fraaiste Kropper op 1 na
Bokaal voor de fraaiste Kip-, Wrat- of Vormduif
Bokaal voor de fraaiste Kip-, Wrat- of Vormduif op 1 na
Bokaal voor de fraaiste Meeuw of Structuurduif
Bokaal voor de fraaiste Meeuw of Structuurduif op 1 na
Bokaal voor de fraaiste Kleurduif
Bokaal voor de fraaiste Kleurduif op 1 na
Bokaal voor de fraaiste Tuimelaar of Hoogvlieger
Bokaal voor de fraaiste Tuimelaar of Hoogvlieger op 1 na

Rasprijzen in elke diergroep
In alle diergroepen zijn in ieder ras de volgende rasprijzen te behalen (min. ZG 95).
200. Bij minimaal 7 te keuren dieren een badhanddoek voor het fraaiste dier van het ras
201. Bij minimaal 14 te keuren dieren een badhanddoek voor het fraaiste dier van het
ras op 1 na.
202. Bij minimaal 20 te keuren dieren een badhanddoek voor het fraaiste dier van het
ras op 2 na.
203. Bij minimaal 30 te keuren dieren een badhanddoek voor het fraaiste dier van het
ras op 3 na.
204. Bij minimaal 40 te keuren dieren een badhanddoek voor het fraaiste dier van het
ras op 4 na

Hoofdereprijzen PROVINCIALE JEUGDSHOW
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

Gouden Prov. KLN medaille voor het fraaiste Hoen van een jeugdlid
Gouden Prov. KLN medaille voor het fraaiste Dwerghoen van een jeugdlid
Bekertje voor het fraaiste Dwerghoen op 1 na van een jeugdlid.
Gouden Prov. KLN medaille voor het fraaiste Sierduif van een jeugdlid
Bekertje voor het fraaiste Sierduif op 1 na van een jeugdlid.
Gouden Prov. KLN medaille voor het fraaiste Konijn van een jeugdlid
Bekertje voor het fraaiste Konijn op 1 na van een jeugdlid.
Gouden Prov. KLN medaille voor het fraaiste Cavia van een jeugdlid
Gouden Prov. KLN medaille voor het fraaiste Kleine Knager van een jeugdlid
Gouden Prov. KLN medaille voor het fraaiste Serama van een jeugdlid
Gouden Prov. KLN medaille voor het fraaiste Kleine Siervogel van een jeugdlid
Gouden Prov. KLN medaille voor het fraaiste Grote Siervogel van een jeugdlid
Gouden Prov. KLN medaille voor het fraaiste Gedom. Watervogel van een jeugdlid
Gouden Prov. KLN medaille voor het fraaiste Oorspr. Watervogel van een jeugdlid

Bij minder dan 25 dieren per diergroep wordt de ereprijs een Zilveren Provinciale KLN
medaille. Bij minder dan 15 dieren per diergroep wordt de prijs € 10,00
De rasprijzen (EP 200 t/m 204) gelden ook voor de provinciale Jeugdshow.

Onderstaande ereprijzen in de diergroep KONIJNEN
aangeboden door Dhr. S. v/d Groep
150. € 25,00 voor de fraaiste Vlaamse Reus
151. € 25,00 voor de fraaiste Duitse Hangoor
152. € 25,00 voor de fraaiste Japanner
153. € 25,00 voor de fraaist Kleurdwerg

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

KLEINDIER LIEFHEBBERS NEDERLAND
Prijzenschema voor het tentoonstellingsseizoen 2017/2018
Secretaris G.J.R. Tiemes, Kruizemunt 84, 8252BN Dronten, Tel: 0321-337358
Provinciale bondsshows
Voor alle prijzen geldt dat ze te winnen zijn als er in een diergroep tenminste twee
inzenders zijn en er tenminste zes dieren ingeschreven zijn. Provinciaal bondskampioen:
Zilveren bondsmedaille, bestickerd: Provinciaal bondskampioen jaartal, naam show, bijv.
konijnen, ram oud.
464. Bondsmedaille voor de fraaiste konijn ram.
465. Bondsmedaille voor de fraaiste konijn voedster (min 50 ingeschreven dieren).
466. Bondsmedaille voor de fraaiste cavia.
467. Bondsmedaille voor de fraaiste cavia ander geslacht (min 50 ingeschreven dieren).
468. Bondsmedaille voor de fraaiste kleine knager.
469. Bondsmedaille voor de fraaiste kleine knager in een andere subgroep
(min 50 ingeschreven dieren).
470. Bondsmedaille voor het fraaiste hoen.
471. Bondsmedaille voor het fraaiste hoen, ander geslacht (min 50 ingeschreven dieren).
472. Bondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen.
473. Bondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen, ander geslacht (min 50 ingeschreven
dieren).
474. Bondsmedaille voor de fraaiste serama.
475. Bondsmedaille voor de fraaiste frankolijn, kwartel, patrijs, oorspronkelijke duif,
lachduif of diamantduif gezamenlijk (kleine siervogels).
476. Bondsmedaille voor de fraaiste fazant, tragopaan, oorspronkelijke kamhoen, pauw,
kalkoen, parelhoen of overige siervogel gezamenlijk (grote siervogels).
477. Bondsmedaille voor de fraaiste gedomesticeerde eend.
478. Bondsmedaille voor de fraaiste gedomesticeerde gans.
479. Bondsmedaille voor de fraaiste oorspronkelijke eend.
480. Bondsmedaille voor de fraaiste oorspronkelijke gans.

Extra rasprijzen KLN: Provinciaal Raskampioen
481. Zilveren eigenslagmedaille “Provinciaal kampioen” voor het fraaiste dier van elk ras
waarvan minimaal 6 tot 15 dieren in concurrentie zijn ingeschreven.
482. Gouden eigenslagmedaille “Provinciaal kampioen” + rozet voor het fraaiste dier van
elk ras waarvan minimaal 15 dieren in concurrentie zijn ingeschreven.
483. Gouden eigenslagmedaille “Provinciaal kampioen op één na” voor het fraaiste dier
op één na van elk ras waarvan minimaal 50 dieren in concurrentie zijn ingeschreven.

484. Gouden eigenslagmedaille “Provinciaal kampioen op twee na” voor het fraaiste dier
op twee na van elk ras waarvan minimaal 100 dieren in concurrentie zijn
ingeschreven.

KLN jeugdprijzen
Provinciaal jeugdkampioen (alleen te winnen door jeugdleden): Bij minimaal 15 dieren
per diergroep Bronzen bondsmedaille, bestickerd: Provinciaal jeugdkampioen, jaartal,
naam show, bijv. konijnen.
485. Bondsmedaille voor het fraaiste dier in de betreffende diergroep.

KLN-prijzen
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 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.
Toekenning:
a. De keurmeester kent per 20 ingeschreven dieren één KLN-prijs toe; bij een
restant van 11 of meer mag de keurmeester één prijs extra toekennen.
b. De prijzen moeten naar rato verdeeld worden over de door de keurmeester
gekeurde diergroepen.
c. De prijzen zijn ter vrije beschikking van de keurmeester. Ze worden bij voorkeur
toegewezen aan dieren, waaraan nog geen andere prijzen zijn toegekend en die
er op één of andere wijze uitspringen of relatief bijzonder zijn
(moeilijkheidsgraad/zeldzaamheid in combinatie met relatief hoge kwaliteit).
d. Alleen dieren met ZG of hoger komen in aanmerking.
e. Ook met Entente erkende EE merken of ringen gekenmerkte buitenlandse
dieren en oorspronkelijke soorten sier-, watervogels en oorspronkelijke duiven
met ringen van Aviornis (AO) of de vogelbond (NBvV) komen in aanmerking.

BONDSPRIJZEN NBS
Secr.: Han Voerman, Sandersstraat 5, 3784 WR Terschuur,
06-43536340 (na 18:30 uur), secretaris@sierduif.nl.
Per keurmeester: minimaal 60 inzendingen en minimum 96 punten
801. Per keurmeester een NBS-Erecertificaat en

€ 10,00 voor de fraaiste sierduif van zijn keuring, minimaal 96 punten en bij een
keuring van minimaal 50 werkelijk ingeschreven sierduiven per keurmeester
802. Bij meer dan 1.000 werkelijk ingeschreven sierduiven per keurmeester een 2e NBSErecertificaat voor de fraaiste van zijn keuring op 1 na, bij een keuring van minimaal 60
werkelijk ingeschreven sierduiven per keurmeester en bij minimaal 96 punten.
803. Bronzen eigenslag medaille voor de fraaiste doffer van de show
804. Bronzen eigenslag medaille voor de fraaiste duivin van de show
805. NBS-jeugdstandaard voor de fraaiste doffer van een jeugdlid (zie ook bij
“jeugdtentoonstellingen”)
806. NBS-jeugdstandaard voor de fraaiste duivin van een jeugdlid (zie ook bij
“jeugdtentoonstellingen”)
807. K-prijs van € 6,- ter vrije beschikking van de keurmeester.
808. R-prijs van € 4,00 per 20 ingeschreven sierduiven, ter vrije beschikking van de keurmeester.
De R-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs aan is toegekend; zie voorwaarden
onder d.
Indien een sierduif drie keer onder verschillende keurmeesters een NBS Erecertificaat
heeft gewonnen, ontvangt de eigenaar, die tevens de fokker dient te zijn, een NBSKampioensdiploma en een verzilverde NBS medaille.
De betreffende erecertificaten dienen hiertoe vóór 1 maart naar de secretaris van de
NBS te worden gezonden.
Prijzenschema Bondsshow, ondergebracht bij de show
809. Per keurmeester een NBS-Erecertificaat en
€ 10,- voor de fraaiste jonge
sierduif van zijn keuring, minimaal 96 punten en bij een keuring van minimaal 60
ingeschreven sierduiven per keurmeester
810. Per keurmeester een NBS-Erecertificaat en
€ 10,- voor het fraaiste dier van zijn keuring,
minimaal 96 punten en bij een keuring van minimaal 60 ingeschreven sierduiven per
keurmeester. Indien dit dier dezelfde is als die van ereprijs 5011, komt deze prijs toe
aan het op 1 na fraaiste dier van de keuring,
ongeacht leeftijd
811. Kampioenswimpel voor de fraaiste jonge doffer van de show
812. Kampioenswimpel voor de fraaiste jonge duivin van de show
De Kampioenswimpels worden aan de winnaars uitgereikt tijdens de
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van de NBS.
813. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste oude doffer
814. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste oude duivin
815. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste jonge doffer
816. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste jonge duivin
817. Plaquette Entente Européene d’Aviculture voor de fraaiste sierduif van de show (indien
plaquette beschikbaar is)
818. K-prijs van € 6,- ter vrije beschikking van de keurmeester.
819. R-prijs van € 4,00 per 20 ingeschreven sierduiven, ter vrije beschikking van de
keurmeester.

De R-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs aan is toegekend;
zie voorwaarden onder d.
Prijzen alleen te winnen door jeugdleden jonger dan 17 jaar:
820. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste doffer
821. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste duivin
Extra prijzen speciaalclubs:
Voor rassen waarvan de speciaalclubs de clubshow bij de Bondsshow
hebben ondergebracht, worden extra prijzen beschikbaar gesteld. In die
rassen mag een keurmeester toekennen:
822. E-prijs van € 4,00 per 20 ingeschreven sierduiven ter vrije beschikking van
de keurmeester binnen de rassen van die speciaalclub.
De E-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs aan is toegekend;
zie voorwaarden onder d.
Prijzenschema speciale jeugdtentoonstellingen
823. NBS-Standaard voor de fraaiste doffer van de show
824. NBS-Standaard voor de fraaiste duivin van de show
825. Oorkonde voor iedere deelnemer
Nationaal kampioen Ras van het Jaar:
Elk jaar wordt er door het NBS-bestuur een zogenaamd Ras van het Jaar aangewezen. Dat
kan bijvoorbeeld gebeuren op voordracht van een speciaalclub die een bijzonder jubileum
te vieren heeft. Voorstellen daartoe moeten vóór 1 maart ingediend worden bij de
secretaris van de NBS. Het NBS-bestuur maakt de uiteindelijke keuze.
De winnaar van deze competitie ontvangt op de ALV een fraaie ereprijs.
Deze is te winnen door op één Provinciaal Kampioenschap èn de NBS-bondsshow met een
kwartet duiven (mo, vo, mj en vj) van dat ras het hoogste aantal punten te behalen. Bij gelijk
aantal punten beslist het lot. De resultaten van het showseizoen moeten daarvoor vóór 1
maart bij de secretaris van de NBS zijn aangeleverd.
Als Ras van het Jaar 2017 is de Oud-Hollandse Tuimelaar aangewezen. Wij nodigen de
fokkers van dit ras dan ook bijzonder uit om aan deze wedstrijd deel te nemen
Nationaal kampioenschap Rasgroep:
De NBS gaat in iedere rasgroep, zoals hieronder genoemd, een Nationaal Kampioenschap
laten betwisten. De Nationaal Kampioen van elke rasgroep ontvangt op de Algemene Leden
Vergadering een fraaie ereprijs. Deze ereprijs is te winnen door op één Provinciaal
Kampioenschap èn de NBS-bondsshow met een kwartet duiven (mo, vo, mj en vj) van dat
ras het hoogste aantal punten te behalen. Bij gelijk aantal punten beslist het lot. De
resultaten van het showseizoen moeten daarvoor vóór 1 maart bij de secretaris van de NBS
zijn aangeleverd.
De vijf groepen waarin een Nationaal Kampioenschap gewonnen kan worden zijn:
Kropperrassen; Kip-, Wrat- en Vormduiven, Meeuwenrassen; Struktuur-, Trommel- en
Kleurduivenrassen en de Tuimelaarrassen.

Speciaalclubs
Clubshows
Nederlandse Hangoor Dwergen Club
Secretaris: P. de Groot, Rijnstraat 17, 2382 BG Zoeterwoude.
Tel. 071-5894158 (na 20.00 uur) www.nederlandsehangoordwergenclub.nl.
Nederlandse Schoonheidspostduivenclub
Duitse Modena Club
Kip-Wrat en Vormduiven Club
Figurita Club
Meeuwen Club
Speciaalclub voor Zeldzame Kropperrassen
Engelse Kropper en Dwergkropper Club
Districtshows

Nederlandse Hoenderclub
Barnevelderclub
Nederlandse Lakenvelder en Vorwerkhoender Speciaalclub
Hollandse Hoenfokkers Club
Hollandse Krielenfokkers Club
Nederlandse Leghorn club
Nederlandse Vereniging van Angorakonijnenfokkers
Nederlandse Polen en Kleurdwergenclub
Nederlandse Hangoordwergenclub
Nederlandse Tankonijnenfokkers Club
Zie FB Almanak 2017, te vinden op www.kleindierliefhebbers.nl
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Keurmeesters
Onderstaande indeling van de keurmeesters is onder voorbehoud.
Keurmeesters Hoenders:
K. van de Hoek (A)
Alle Buitenlandse rassen m.u.v. vechthoenderrassen
G.J. den Blanken (A)

Alle Nederlandse rassen rassen m.u.v. vechthoenderrassen

W. Voskamp

Alle Vechthoenderrassen

H.E.P. jury

(A)

Voorzitter: K. van den Hoek
Leden:
W. Voskamp en G.J. Glastra

Keurmeesters Dwerghoenders:
W. Voskamp
(A)
Vechthoenderrassen
G.J. Glastra

(A)

Overige Buitenlandse rassen m.u.v. vechthoenderrassen

G.J. den Blanken (B)

Hollandse kriel

J.T. Voets

(A)

Overige Ned. Rassen,

K. v.d. Hoek

(A)

Wyandotte kriel, Australorp kriel

H.E.P. jury:

Voorzitter: W. Voskamp
Leden:
G.J. Glastra en J.T. Voets

Keurmeester Serama’s:
K. van de Hoek (A)

Alle Serama’s , en H.E.P.

Keurmeesters Konijnen:
P.E.A. Huygens (A)
Vlaamse reus, Groot en Klein Zilver, Nederlandse
hangoordwerg (ged) Overige rassen
A.G. Oomen

(A)

Wener Wit- en Kleur, Nieuw Zeelander, Gele van Bourgondie
Rode Nieuw zeelander, Deilenaar

M.L.J.M. Kok

(A)

Bijzondere haarstructuur rassen, Thuringer, Sallander,
Kleurdwergen, Polish

G.J.R. Tiemes

(B)

Zilvervos, Havana, Parelfeh, Marter, Klein Chinchilla, Zwart
Grannen, Thrianta, Hulstlander, Pool r/o, Pool b/o

K.J. Cats

(A)

Tekening rassen

R. Stobbelaar

(A)

Ned. Hangoordwerg (ged)

C. Bregman

(C)

Hangoor rassen, Ned. Hangoordwerg (ged)

A.A. Verrijdt

(A)

Tan

H.E.P. jury:
Keurmeester Cavia’s:
A.A. Verrijdt
(A)

Voorzitter: M.L.J.M. Kok
Leden:
A.G. Oomen, P.E.A. Huygens
Alle rassen Tevens H.E.P.

Keurmeester Siervogels:
J.T. Voets
(C)
Patrijzen, Frankolijnen, Kwartels, Lachduiven en Diamantduiven
A. Deetman

(A)

Overige Siervogels

Keurmeester Gedomesticeerde Ganzen en Eenden:
A. Deetman
(C)
Pommerse gans, Duitse Peking eend, Am.Pekingeend, Cayuga eend
Smaragdeend,
N.H. van Wijk

(A)

Overige rassen Tevens H.E.P.

Keurmeester Oorspronkelijke Ganzen en Eenden:
A. Deetman
(B)
Streepkopgans, Grote Sneeuwgans, Keizersgans, Rossgans,
Kleine Sneeuwgans, Casarca, Bergeend, Peposaca eend,
Vlekbekeend, Europese Pijlstaart, Roodsnavel Pijlstaart, Chili
Pijlstaart, Bahama Pijlstaart, Europese tafeleend, Slobeend,
Amerikaanse smient, Chili Smient, Krakeend, Mandarijn eend,
Carolina eend, Blauwvleugeltaling, Kleine Brasiltaling, Chilitaling,
Kaneeltaling. Marmertaling, Scherpvleugeltaling, Versicolortaling,
Amerikaanse Zomertaling Amerikaanse, Wintertaling, Europese
wintertaling, Roodschoudertaling, Hottentottaling, Andestaling.
N.H. van Wijk

(A)

Overige rassen Tevens H.E.P.

Keurmeester Jeugdleden:
K. van de Hoek
(A)
A.A. Verrijdt
(A)
N.H. van Wijk
(A)
Keurmeesters Sierduiven
Kroppers:
N. Potreck
(Duitsland)
P.L. van der Spek
(C)
D. de Zeeuw

(C)

R. Hagenauw

(C)

J.E.G. Leeflang

(A)

Hoenders, dwerghoenders en Serama’s
Konijnen en Cavia’s
Sier en watervogels

Holle Kroppers
Steller en Steiger Kroppers, Valenciana Kropper,
Marchenero Kropper en Canario Kropper
Gaditano, Granadino, Jiennense, Morrilero
en niet genoemde Iberise Kropper rassen
Horseman Kropper, Nederlandse Krulveer Kropper,
Zeeuwse Dwergkropper, Leuvense Kropper en niet
genoemde Zeldzame Kropper rassen
Norwich Kropper, Engelse Kropper, Engelse Dwerg
Kropper,Hollandse Kropper, Voorburgse Schild
Kropper en niet genoemde Kroppers

G. Kelderman
G. Mathieu

(A)
Brünner Kroppers
(België) Brünner Kroppers

Vormduiven:
G. Adriaanse

(C)

D. Admiraal

(A)

W. van der Wal

(A)

Kipduiven:
J.J. van de Siepkamp
R.A.M. Joosten
W. de Wal

(A)
(A)
(A)

King`s
Duitse Modena
Engelse Modena

Wratduiven:
J. Spaepen

(A)

Neurenberger Bagadet, Valkenet, Carriër, Malthezer
Kipduif, Niet genoemde Wratduiven

Structuur en Trommelduiven:
M.C. van Uden
(A)

M. Apperlo

(A)

Meeuwen:
G. Simonis

(A)

D.C.J. van Doorn (C)
J.M. Verdeuzeldonk

(C)

Kleurduiven:
P. Paridaen

Nederlandse- en Duitse Schoonheidspostduiven,
Kleurpostduiven, Genuine Homers, Show Antwerp,
Dragoon
Exhibition Homer, Show Homer, Show Racer,
Belgische TT Reisduif en niet genoemde
Schoonheidspostduiven.
Damascener, Lahore, Chauchois, niet genoemde
Vormduiven

Arabische Trommelduiven, Altenburger Trommelduiven, Frankische Trommelduiven en niet genoemde
Trommelduiven, Krulduiven, Smalkaldener Moorkop.
Pauwstaart, Indiaase Pauwstaart, Raadsheer,
Chinese Meeuw Niet genoemde structuurduiven
Oosterse Meeuw, Oud Oosterse Meeuw, Italiaanse
Meeuw, Akener Lakschild, Niet genoemde
Meeuwenrassen
Figurita, Antwerpse Smierl en Oud Duitse Meeuw
Oud Hollandse Meeuw.

(België) Vinkduiven, Spreeuwduiven en Voetbevederde
Kleurduiven
W. Nieuwenhuis
(C)
Thüringer Zwaluw, Thüringer Vleugelduif niet
genoemde kaalbenige kleurduivenrassen.
Hoogvliegers en Tuimelaars:
M. Apperlo
(A)
Nonduiven
H.B. Schwarz
(A)
Altstammer, Korte Berlijnse Tuimelaar, Stettiner.
Engelse Langvoorhoofd Tuimelaar, Engelse
Kortvoorhoofd Tuimelaar, Niet genoemde Kort-

R. Slikker

(C)

A. van Feggelen

(C)

H.E.P. jury

snavelige Tuimelaarrassen.
Amsterdamse Baardtuimelaar, Nederlandse
Hoogvlieger,
Nederlandse Helmduif, Hagenaar, niet genoemde
Nederlandse Tuimelaarrassen.
Felegyhazer Tuimelaar, Deense Tuimelaar, Duitse
Langsnavelige Tuimelaar, Engelse Ekster Tuimelaar,
Berlijnse Langsnavelige Tuimelaar, Keulse Tuimelaar
en niet genoemde Tuimelaarrassen
Voorzitter: R.A.M. Joosten
Leden: H.B. Schwarz en G. Simonis

De Hoofdereprijzen worden bepaald door de aanwezige A keurmeesters die ieder apart
hun rangschikking maken uit de winnaars van de NBS Erecertificaten. Deze uitslagen
worden bij elkaar opgeteld en hieruit komen de fraaiste oude doffer, fraaiste oude
duivin, fraaiste jonge doffer en fraaiste jonge duivin van de show.

Vervoerslijnen
Wij hebben onderstaande personen bereidt gevonden voor de Vervoerslijnen.
U dient zelf contact op te nemen met een vervoerder, zo ook de betaling (van € 2,00 per
dier) hiervan………… (opgave en betaling gaat buiten de organisatie om).
Leeuwarden:
M. Kiestra
Winterswijk :
Frits Dommerholt
Noord Holland:
Klaas Hoornsman
Zeeland
J.D. van Doorn

Leeuwarden

Tel. 058-2882622

Winterswijk

Tel. 06-20843630

Julianadorp

Tel.: 0223-641530

Middelburg

Tel.: 0118-636309

De contactpersonen zorgen ervoor dat uw dieren naar de tentoonstelling worden
gebracht, waar u de dieren zaterdag 20 januari 2018 zelf moet ophalen of anders
hebben overlegd met de vervoerder .
Onze dank aan de vervoerders.

Tentoonstellingsreglement
Art. 1. Algemene bepalingen.
Deze tentoonstelling wordt gehouden volgens het algemene tentoonstellingsreglement,
opgesteld door het Facilitair Bureau KLN-NBS. Elke inzender wordt geacht de bepalingen
in dat reglement te kennen. Dit tentoonstellingsreglement ligt ook ter inzage bij het
secretariaat van deze tentoonstelling.
Art. 2. Inschrijvingen.
Gevraagd worden alle rassen en erkende kleurslagen.
- enkele nummers t.w. mannelijke of vrouwelijk, oud of jong in Hoenders,
Dwerghoenders, Serama’s, Siervogels (waaronder oorspronkelijke duiverrassen),
Watervogels (oorspronkelijke en gedomesticeerde), Sierduiven, Konijnen, Cavia’s en
Kleine Knagers.
- Inzenders van Kleine Knagers zorgen zelf voor onderkomens van de ingezonden
dieren.
- Oorspronkelijke Watervogels en Siervogels kunnen tevens als koppel (1-1)
ingeschreven worden.
- Cavia’s kunnen in drie leeftijdscategorieën worden ingestuurd, t.w. A-klasse: ouder
dan 9 maanden, B-klasse: van 6 t/m 9 maanden en C-klasse: van 3 t/m 5 maanden,
vermeld dit laatste duidelijk op het inschrijfformulier!
- Trio’s (1-2) Hoenders en Dwerghoenders
Art. 3. Merken en tatoeëringen.
Alle diergroepen, met uitzondering van de Cavia’s en Kleine Knagers, dienen voorzien te
zijn van een door de F.B. erkend merk. Konijnen dienen getatoeëerd te zijn. Cavia’s
dienen voorzien te zijn van een oor-sticker met hierop het kooinummer.
Art. 4. Voorwaarden voor het exposeren van Hoenders Dwerghoenders Serama’s en
Siergevogelte.
Tot deze tentoonstelling mogen alleen Hoenders, Dwerghoenders, Serama’s en
Siergevogelte worden toegelaten van fokkers die al hun hierboven genoemde dieren
hebben laten enten tegen Pseudo-vogelpest. Elke inzending Hoenders,
Dwerghoenders, Serama’s en Siergevogelte dient vergezeld te gaan van een kopie van
de ent verklaring. De ent-verklaring dient een opgave te bevatten van het ras, het aantal
dieren, hun gemiddelde leeftijd en de ringnummers van de betreffende dieren. Het
origineel van de ent verklaring wordt bewaard door de secretaris van de vereniging waar
men lid is.
VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN KONIJNEN:
Ent-verklaring RHD type 2, af te geven op het TT-secretariaat.
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 type2 ent-verklaring. 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. De enting moet minimaal 2 weken voor de tentoonstelling zijn verricht
De ent-verklaring mag niet ouder zijn dan 7,5 maanden. Bij de ingang vindt controle
plaats van de ent-verklaringen aan de hand van de merken van de konijnen.
Niet gevaccineerde konijnen worden niet toegelaten tot de tentoonstellingsruimte
Art. 5. Sluiting inschrijving.
De sluiting van de inschrijving is gesteld op dinsdag 2 januari 2018, of eerder als het
maximum aantal dieren van 3.500 inzendingen is bereikt. Voor de inschrijving van uw
dieren kunt u gebruik te maken van het ingesloten inschrijfformulier of uw inzending
mailen naar het email-adres:
KLN DIERGROEPEN
Dhr. J. Korsuize, Industriekade 3, 2172 HV Sassenheim Tel:0252-232209
E-mail: co.korsuize@kpnmail.nl
SIERDUIVEN
Dhr. J.J. van de Siepkamp, Voilier 9, 3434 HE Nieuwegein Tel: 030-6064308
E-mail: brunner.jouke@kpnmail.nl
VRIJE VERKOOP SIERDUIVEN
Dhr. J.W. Hondelink, Mr Nennstiehlweg 20, 9367 PD De Wilp Tel: 0594-64252
E-mail: janwillemhondelink@hetnet.nl
Vul het inschrijfformulier of de e-mail duidelijk en volledig in. Onvolledig ingevulde
formulieren en e-mails worden terzijde gelegd. Ook dient u uw telefoonnummer te
vermelden. Het bestuur houdt zich het recht voor inschrijvingen te weigeren, zonder
opgaaf van redenen met betrekking tot deze weigering.
Elk inschrijfformulier van een jeugdlid dient mede ondertekend te zijn door de secretaris
van de vereniging waarvan het jeugdlid lid is. Jeugdleden zijn zij die ouder zijn dan 6 jaar
en nog niet de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt op 1 maart 2017.
Art. 6. Inschrijfgeld en betalingen.
Het inschrijfgeld bedraagt:
Enkele nummers Sierduiven
Volière Sierduiven
Kleine Knagers
Enkele nummers overige KLN diergroepen
Trio Hoenders/Dwerghoenders

Jeugdleden
€ 6,00
€ 12,50
€ 3,00
€ 4,50
€ 10,00

€ 3,00
€ 6,00

Koppel Oorspronkelijke Watervogels
Koppel Siervogels
Catalogus
Service,- & Administratie kosten
Verkoopkaarten

€
€
€
€
€

8,00
8,00
7,00
7,00
2,00

€ 6,00
€ 6,00

Het verschil in inschrijfgeld tussen de Sierduiven en de diergroepen van KLN zal binnen
afzienbare tijd gelijkgetrokken worden (het verschil zal dus van tijdelijke aard zijn!). De stap
in een keer was gewoon niet haalbaar.
Bij iedere inzending van meer dan 10 enkele nummers geldt een korting van € 0,50 per
nummer. Trio’s en koppels worden bij deze kortingsregeling gezien als enkel nummer.
Per inzender wordt € 7,00 service & administratiekosten gerekend. Dit is inclusief
doorlopende entree en koffie met cake tijdens de officiële opening op vrijdag 19 januari,
parkeerruimte. Het inschrijfgeld dient gelijktijdig met het indienen van het inschrijfblad
te worden voldaan. Betalingen per bank op Rekeningnummer:
NL50 RABO 0323 9550 02 t.n.v. Kleindier Liefhebbers Nederland
Voor inzendingen welke wel zijn opgegeven, maar niet ter keuring worden aangeboden,
dient het inschrijfgeld voldaan te worden. Ook voor deze dieren zijn er kooien gehuurd
en is een keurmeester uitgenodigd.
Art. 7. Inkooien.
Alle dieren dienen woensdagavond 17 januari 2018 tussen 16.00 en 22.00 uur te worden
aangevoerd en ingekooid in de Groen-Directhallen Boskoop b.v.
Noorwegenlaan 37 2391 PW Hazerswoude/ITC Boskoop
Dieren die om wat voor reden dan ook absent zijn, dienen te worden gemeld op het diergroep
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.
Onreine, zieke of van ziekte verdachte dieren worden niet tot de tentoonstellingsruimte
toegelaten dan wel niet gekeurd. Dieren die tijdens de tentoonstelling ziek worden zullen
uit de tentoonstellingsruimte worden verwijderd. Op de avond van inkooien is voedsel
en water beschikbaar om door de inzender zelf aan zijn dieren te geven.
Alle dieren die in de zaal worden aangetroffen, welke niet zijn ingeschreven, worden
verwijderd. Dit geldt tevens voor het pluimvee zonder ent-bewijs of andere door de
overheid voorgeschreven formulieren. Inzenders van Sier- en Water-gevogelte dienen bij
het inkooien het ringnummer van de dieren op de kooinummerkaart te vermelden.
Art. 8. Keuringsdag en beoordelingskaarten.
De keuring van de dieren vindt plaats op donderdag 18 januari 2017 en is vrij
toegankelijk voor publiek.

De beslissing van de keurmeester is bindend en zonder beroep. Op deze tentoonstelling
zal gebruik gemaakt worden van enkelvoudige beoordelingskaarten. Deze kaarten
mogen pas van boven de kooi worden verwijderd bij het uitkooien of als een dier is
verkocht en wordt afgehaald.
Zij die behulpzaam willen zijn als schrijver of aandrager kunnen zich melden: bij de
diergroepsecretaris.
Medewerkers die tijdens de show helpen met op,
en afbouw krijgen voorrang om tijdens de keurdag te helpen.
Art. 9. Catalogus.
De catalogus is voor iedere inzender verplicht, en kost € 7,00 (1 per gezin. Het bedrag
hiervoor dient gelijk met het inschrijfgeld te worden voldaan. Voor toezending van de
catalogus wordt € 3,50 extra gerekend.
Let op!
Speciaalclubs die hun clubshow of districtshow bij deze show hebben ondergebracht
kunnen hun catalogus tijdens de openingsuren van de tentoonstelling afhalen op het
secretariaat. Vergeet dat dus niet!
Keurmeesters die op deze show gekeurd hebben kunnen hun catalogus afhalen op het
secretariaat. Daar ligt een exemplaar voor u klaar!
Art. 10. Prijzenschema.
Het fraaiste dier en het fraaiste dier op één na van iedere diergroep wordt gevonden uit
het eerst voortgebrachte dier van iedere keurmeester.
Voor de HEP van € 50,00 geldt een min. aantal dieren van 50 per diergroep. Indien dit aantal
niet wordt gehaald wordt de prijs naar evenredigheid verlaagd.
Ereprijzen (rasprijzen) kunnen alleen gewonnen worden wanneer tenminste het
predicaat ZG is behaald. Voor de jeugdprijzen geldt, in concurrentie, dus minimaal twee
inzenders en minimaal predicaat ZG.
Gewonnen prijzen moeten tijdens de tentoonstelling in ontvangst genomen worden op
dezelfde uren als waarop het secretariaat is geopend.
Uitgeloofde ereprijzen kunnen niet door de schenkers worden gewonnen en vervallen, in
dat geval, evenals niet gewonnen ereprijzen aan de tentoonstellingskas. Bekers van 17
centimeter en hoger worden in dit vraagprogramma aangeduid als beker, lager dan 17
centimeter als bekertje.
Van elke inzender worden van ieder ras de 4 beste dieren c.q. de 4 hoogste behaalde
punten als collectie aangemerkt.
Bij een gelijk aantal punten gaat de inzending met het minste aantal ingezonden dieren
voor. Bij een gelijk aantal ingezonden dieren geeft het eerstvolgende dier (5e, 6e, etc)

de doorslag. Bij dan nog gelijk aantal punten beslist het tentoonstellingsbestuur. Op
deze tentoonstelling stellen we, naast de hoofdereprijzen, rassenprijzen en
bondsprijzen, ook prijzen per keurmeester beschikbaar (minimaal predicaat ZG).

Art. 11. Verkoop en aankoop van dieren.
Ingezonden dieren kunnen, uitsluitend door bemiddeling van het
tentoonstellingsbestuur, te koop worden aangeboden. De verkoopprijs word met 10%
verhoogd als bemiddelingskosten. Men kan de dieren te koop aanbieden via het
inschrijfformulier, tijdens de show is het niet mogelijk om dieren te koop te zetten,
m.u.v. de Vrije Verkoop Sierduiven. Verkoopkaarten m.u.v. de Vrije Verkoop Sierduiven
zijn € 2,00 (zie reglement Vrije Verkoopbeurs Sierduiven).
De verkochte dieren kunnen op het verkoopbureau worden afgerekend. Gekochte dieren
kunnen op zaterdag 20 januari 2018 na 14:00 uur onder toezicht van een lid van het
tentoonstellingsbestuur of een door dit bestuur aangewezen persoon worden
uitgekooid, waarna de koper met de aankoop naar de uitgang wordt begeleid.
Dieren die naar het buitenland vertrekken kunnen op vertoon van de afhaalkaart op
zaterdag 20 januari 2018 na 13.00 uur worden afgehaald.
Het is ook mogelijk voor buitenlandse kopers om verkochte dieren op vrijdag 19 januari
2018 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!
Er kunnen geen dieren meer op tentoonstelling te koop worden gezet. Alleen in de Vrije
Verkoop Sierduiven. Zie reglement hierna.
Art. 12. Vrije verkoopklasse.

REGLEMENT VRIJE VERKOOPBEURS SIERDUIVEN
A) De vrije verkoopbeurs heeft een eigen secretariaat en administratie. Inzenders kunnen
op het inschrijfformulier kooien voor de vrije verkoopbeurs reserveren. Betalen van de
kooien dient men echter te doen bij het secretariaat van deze verkoopbeurs.
B) Inkooien is op woensdagavond 17 januari 2018 tussen 18.00 en 22.00 uur. Het
verkoopbureau van de Vrije Verkoop is donderdag 18 januari vanaf 10:00 uur geopend.
Daarnaast kan er op donderdag 18 vrijdag 19 en zaterdag 20 januari doorlopend worden
ingekooid tot zaterdagmiddag 12:00 uur, en onder voorwaarde van beschikbaarheid van
kooien. De verkoop eindigt op zaterdag 20 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 te koop worden aangeboden. Indien men een koppel aanbiedt
worden deze naast elkaar gehuisvest in aparte kooien in verband met dierenwelzijn..
Voor iedere kooi wordt een bedrag van € 3.00 in rekening gebracht.

Daar bovenop wordt er van elk verkocht dier een percentage van 10% boven op de
vraagprijs gezet, Deze 10% is voor de tentoonstelling organisatie. (Dus de eigenaar krijgt zijn
vraagprijs uitbetaalt). Alle te koop aangeboden duiven dienen van een vaste voetring te zijn
voorzien.
D) De ingekooide duiven krijgen water en voer aangeboden. Verkochte duiven dienen direct
na betaling van het verkoopbedrag aan het secretariaat van de vrije verkoopbeurs uit de
kooien te worden verwijderd. Voor een redelijke prijs is verpakkingsmateriaal beschikbaar.
De verkoper kan, nadat zijn duiven 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. Alle kooien dienen zaterdag 20 januari 2018 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 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 18 januari vanaf 10:00
uur geopend.
Art. 13. Openingstijden tentoonstelling en secretariaat.
Openingstijden tentoonstelling:
Donderdag 18 januari 2018
10:00 uur tot 22:00 uur.
Vrijdag
19 januari 2018
10:00 uur tot 22:00 uur.
Zaterdag 20 januari 2018
10:00 uur tot 16:00 uur.
De officiële opening zal plaatsvinden op vrijdagavond 19 januari 2018, aanvang 20:00
uur. Na de officiële opening is er gelegenheid voor de fokkers en het publiek om middels
de beoordelingskaarten boven de kooien de door hun dieren behaalde predicaten te
bekijken.
Openingstijden verkoopbureau:
Vrijdag 19 januari 2018 11:00 uur tot 22:00 uur.
Zaterdag 20 januari 2018 10:00 uur tot 15:00 uur.
Het secretariaat is tijdens de openingstijden van de tentoonstellingsruimte doorlopend
geopend uitgezonderd tijdens de officiële opening.

Art. 14. Huisvesting en aansprakelijkheid.
Het bestuur zorgt voor een goede huisvesting en verzorging, doch is niet aansprakelijk
voor sterfgevallen, schade of verloren gaan van dieren tijden de tentoonstelling. Evenmin
voor enig ander eigendom van de inzender wat in het tentoonstellingsgebouw aanwezig
is. Alle tentoonstellingsdieren worden gevoerd met Kasper Faunafood.
Voor kleurmuizen, sierratten en hamsters (Kleine Knagers) zorgt de eigenaar zelf voor de
juiste huisvesting.
Art. 15. Uitkooien en sluiting tentoonstelling.
De ingeschreven dieren kunnen op zaterdag 20 januari 2018 na sluiting van de
tentoonstelling na 16:00 uur worden uitgekooid.
Om 16.30 uur gaan dan de deuren open! Zo heeft iedereen de gelegenheid om rustig de
dieren uit te kooien.
Art. 16.
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.
Art. 17.
Het is verboden om in de tentoonstellingsruimte te roken! Dit verbod geldt in het gehele
gebouw, dus ook op het terras.
Art. 18.
De tentoonstellingsruimte is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: Tel. 06-20122401
Of 06-16425565. Telefonisch worden er geen uitslagen verstrekt.
Art. 19.
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.
Art. 20.
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 uiterst zorgvuldige wijze te verkrijgen / vast te leggen.

Art. 21.
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).
Art. 22.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het tentoonstellingsbestuur.
Art. 13. Geschillen en reclames.
In alle geschillen de tentoonstelling betreffende, waarin dit reglement niet voorziet,
beslist het tentoonstellingsbestuur. Reclames van welke aard dan ook worden na 28
februari 2018 niet meer in behandeling genomen.

Opbouw en opruimen tentoonstelling
De opbouw van de tentoonstelling is gepland op maandag 15 januari van 09:00 tot 21:00
uur en op dinsdag 16 januari van 09:00 tot 21:00 uur. De verdere opbouw is gepland op
woensdag 17 januari vanaf 9:00 uur.
Hierbij doen wij een beroep op zoveel mogelijk vrijwilligers, en dat mogen natuurlijk ook
niet-leden van Boskoop en Omstreken zijn, die behulpzaam willen zijn bij deze opbouw,
alsmede bij het opruimen van de tentoonstelling welke is gepland op zaterdag 20 januari
direct na het sluiten van de tentoonstelling. Hiervoor, namens het bestuur, alvast onze
hartelijke dank

