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Vraagprogramma voor Rammen en Berenshow  
welke zal worden gehouden op 10 Maart 2018. 

 
Deze dag zal plaats vinden in ons clubgebouw “Cor Bos” aan de Heerenduinweg 6b te IJmuiden. 

 
Gevraagd worden rammen en beren zowel oud als jong. 

Het inschrijfgeld bedraagt € 3,00 per nummer. 
€ 1,50 voor administratie en € 1,50 catalogus kosten. 

De verschuldigde kosten dienen bij het inkooien te worden voldaan.  
Tevens ontvangt u dan ook uw kooinummers. 

 
U KUNT OP 2 MANIEREN INSCHRIJVEN 

 
Per post; sturen naar L.R.Docter, Kleine Houtweg 34, 1969 KS Heemskerk. 

Of via de mail. 

Sturen naar;  t.t.secretaris@ijmondenomstreken.nl    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
U kunt op het inschrijfformulier aangeven of u gebruik wil maken van een lunch a € 11,00 p.p. 
Graag vermelding Jeugdlid   

  
De inschrijving dient uiterlijk 23 februari in het bezit te zijn aan; 
 
L.R. Docter. Kleine Houtweg 34. 1969 KS Heemskerk.   Email: ruuddocter@casema.nl   
 

Wilt u het inschrijfformulier zo volledig mogelijk invullen. 
Vermeld graag ook uw telefoonnummer,dit in verband met calamiteiten. 

Afgewezen inschrijvingen worden retour gezonden. 
 

U dient in het bezit te zijn van een geldige fokkerskaart. 
 

De dieren worden op 10 maart tussen 8.30 en 9.00 uur ingekooid. 
Het uitkooien van de dieren is om circa 16.00 uur. 

Na de prijs uitreiking. 
 

Keurmeesters; 
 
De heer Th. Van ‘t End      Konijnen  A 
De heer H.A.M. Adriaans      Konijnen  B 
Mevr. Ilse Hollander      Cavia  A 

      Gedelegeerde J.R.S.M. IJpma, Sportlaan 38, 1747 GS Tuitjenhorn. 

 

VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN KONIJNEN 
Entverklaring 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-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. 

 



 
PRIJZEN SCHEMA 

 
EP 1 Beker plus € 10.00 voor de kampioen konijnen. 

 
EP 2 Beker plus € 10.00 voor de kampioen Cavia’s. 

 
Groep 1 Gr. ras konijnen € 5,00 voor de fraaiste.  

Mits geen winnaar EP 1 
 

Groep 2 Mid.ras konijnen € 5,00 voor de fraaiste.  
Mits geen winnaar EP 1 

 
Groep 3 Kl. ras konijnen € 5,00 voor de fraaiste. 

Mits geen winnaar EP 1 
 

Groep 4 Dw. ras konijnen € 5,00 voor de fraaiste.  
Mits geen winnaar EP 1 

 
Groep 5 Gladhaar cavia’s € 5,00 voor de fraaiste. 

Mits geen winnaar EP 2 
 

Groep 6 Haarstr. Cavia’s € 5,00 voor de fraaiste.  
Mits geen winnaar EP 2 

 
Jeugdleden ontvangen voor de fraaiste,Cavia of fraaiste,Konijn een beker elk ander jeugdlid een herinnering. 

Mits geen winnaar van E.P. 1 of 2. 
 

Het prijzen pakket en het aantal keurmeesters zal worden aangepast naar gelang het aantal ingeschreven dieren. 
 

Het bestuur hoopt op een flink aantal ingeschreven dieren en een gezellige sportieve dag. 
 

Beoordelingskaarten worden in enkelvoud aan de kooi bevestigd.  
Er wordt op punten gekeurd.  

 
Inzenders dienen die zelf van de kooien te halen na het uitkooien. 

 
Dieren mogen zonder toestemming van het TT bestuur niet uit de kooien gehaald worden 

 
In alle gevallen waarin dit schrijven niet voorziet beslist het bestuur. 

 
400. Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) stelt op alle erkende tentoonstellingen voor zowel de erkende klasse als de AOC 
en Vrije Klasse € 5,00 beschikbaar per 15 ingeschreven dieren die tot de KLN diergroepen behoren, mits het predicaat 
tenminste ZG is. Ook dieren met buitenlandse EE merken of ringen van Aviornis en de Vogelbonden komen in aanmerking. 
Deze prijzen zijn 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 15 ingeschreven dieren één KLN-prijs toe; bij een restant 
van 8 of meer mag de keurmeester één prijs extra toekennen. b. Keurmeesters die in meerdere diergroepen keuren verdelen de 
prijzen naar rato over de diergroepen. c. De prijzen worden bij voorkeur toegewezen aan dieren die er op één of andere wijze 
uitspringen of relatief bijzonder zijn (moeilijkheidsgraad/zeldzaamheid in combinatie met kwaliteit).Secr. R. Tiemes, 
Kruizemunt 84, 8252 BN Dronten. 
 
 
 
 
Vriendelijke Groet, 
 
L.R. Docter. 
Tentoonstellingssecretaris 
 


