TOPSHOW
zaterdag 9 februari 2019
georganiseerd door

Kleindiervereniging Sport & Genoegen
Midden-Nederland
te Huizen

Vraagprogramma

Sluiting inschrijving: 27 januari 2019

VOORWOORD
In 2017 had onze vereniging voor het eerst de eer om de provinciale Topshow van Noord-Holland te
mogen organiseren. Het werd een geslaagd evenement, ondanks dat de (dwerg)hoenders vanwege
de toen heersende vogelgriep niet mee konden doen.
Voor 2019 hebben we ons weer kandidaat gesteld om deze show te organiseren. Van het provinciaal
bestuur hebben we het vertrouwen gekregen, dus op 9 februari gaat onze vereniging er weer alles
aan doen om een prachtige Topshow neer te zetten. En dit keer hopen we op een totaal aantal inschrijvingen van 400 dieren!
We verwachten natuurlijk weer vele inzenders uit de provincie, maar hopen ook op inschrijving van
de trouwe inzenders van onze eigen tentoonstelling, de Kleindier Show Midden-Nederland. Want
ook al woon je niet in Noord Holland, maar ben je ‘vriend’ van onze Huizense vereniging, ook dan
ben je met je dieren van harte welkom.
De Topshow wordt net als de voorgaande Topshow gehouden in ‘t Visnet in het centrum van Huizen.
De catering wordt goed verzorgd en er is voldoende parkeergelegenheid. Op enkele minuten loopafstand bevinden zich de winkels, en op zaterdag is de gezellige Huizense weekmarkt. Dus redenen
genoeg om er een fijne dag van te maken!
Wij hopen alle fokkers en dierenliefhebbers in groten getale te mogen ontvangen!
Namens de Tentoonstellingscommissie,
Mees Brasser
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Mees Brasser
Bert Veerman
Tineke Hoogland
Henk Brasser
Mees Brasser
Trudy de Jong
Mees Brasser

Tentoonstellingsruimte

: ‘t Visnet, De Ruyterstraat 7, 1271 SR Huizen

Openingstijden
De dieren dienen op zaterdag 9 februari in het tentoonstellingsgebouw tussen 8.00 en 8.15 uur afgeleverd te worden. De keuring begint om 08.30 uur. De prijsuitreiking vindt omstreeks 15.00 uur
plaats, waarna rond 15.15 uur uitgekooid kan worden.
Tentoonstellingssecretariaat:
Tineke Hoogland
F. Bordewijkstraat 1
1321 BP Almere
Tel. 06 - 51 28 47 75
e-mail: tineke.hoogland@gmail.com
Veterinair Toezicht:

: Dierenkliniek De Haardstede
Haardstedelaan 7
1271 NK Huizen
tel.: 035 - 52 51 512

Gedelegeerde

: Mevr. T.P.E. van der Aart-Overdevest
Voorzorgstraat 55
2013 VN Haarlem
tel.: 06 - 17 10 78 88
e-mail: tanja@vanderaart.nl

➢ De kooinummers worden uitgereikt in de tentoonstellingsruimte.
➢ Als u deze dag assistentie wilt verlenen als aandrager of schrijver, dan kunt u dit aangeven op het
inschrijfformulier of contact opnemen met het secretariaat.

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT
De algemene tentoonstellingsbepalingen kunt u vinden in de Almanak van 2018.
Art. 1. Gevraagd worden alle erkende rassen en kleurslagen van konijnen, cavia’s, kleine knagers,
hoenders, dwerghoenders, serama’s, sierduiven, zowel jong als oud.
Art. 2. Om op deze tentoonstelling te kunnen inzenden moet men lid zijn van een in Noord-Holland
gevestigde vereniging, of ‘vriend’ zijn van Kleindiervereniging Sport & Genoegen MiddenNederland, en in het bezit zijn van een geldige fokkerskaart. Er wordt geen eerder behaald
predicaat verlangd.
Art. 3. Inschrijfformulieren met inschrijving van 1 persoon moeten samen met de entbewijzen uiterlijk 27 januari 2019 in het bezit zijn van het tentoonstellingsecretariaat: Tineke Hoogland,
F. Bordewijkstraat 1, 1321 BP Almere, of per e-mail: tineke.hoogland@gmail.com.
Het verschuldigde inschrijfgeld dient gelijktijdig te worden overgemaakt op banknummer
NL84RABO0157585131 t.n.v. Sport en Genoegen, Huizen o.v.v. inschrijving TOPSHOW 2019
Art. 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 dezelfde groep, ras en kleur en men hiervan opgave doet bij het tentoonstellingssecretariaat, vóór of tijdens het inkooien.
Art. 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 tentoonstellingskas.
Art. 6. Het tentoonstellingsbestuur zorgt voor goede huisvesting van de dieren in voorgeschreven
kooien.
Art. 7. Inschrijvingen dienen te geschieden op bijgaand inschrijfformulier. Vul het formulier volledig
en duidelijk in, vergeet het volledige bondsnummer niet. Stuur het in samen met je entbewijs!
- Het inschrijfgeld bedraagt per enkel nummer € 3,50
- Het inschrijfgeld bedraagt voor jeugdleden € 2,00
- Catalogus € 2,00 (per gezin slechts 1 verplicht, jeugdleden gratis)
- Administratiekosten: € 1,50
Gewonnen geldprijzen worden uitsluitend betaald via bankrekening, vul je rekening dus in
op het inschrijfformulier.
Art. 8. De dieren dienen in het tentoonstellinggebouw te worden afgeleverd op zaterdag 9 februari
2019 tussen 8.00 en 8.15 uur. De keuring begint om 8.30 uur.
Art. 9. Bij de konijnen, cavia’s, hoenders, dwerghoenders en serama’s wordt ieder ingeschreven dier
door twee bevoegde keurmeesters gekeurd, maar slechts bij een minimale inzending van 25
dieren. Beneden de 25 dieren zal door één keurmeester worden gekeurd. De sierduiven en
kleine knagers worden door één keurmeester gekeurd.
Art. 10. De keurdag is voor iedereen gratis toegankelijk. Wel dient men zich van commentaar tijdens
het keuren te onthouden.
Art. 11. Voor de HEP van alle diergroepen zullen de fraaiste hoenders, dwerghoenders, konijnen,
cavia’s en sierduiven van de keurmeesters in kooien worden opgesteld en zal en public de
eindjurering worden verricht. Na de eindjurering zullen de keurmeesters de resultaten toelichten.
Art. 12. In de catalogus zullen slechts de op het inschrijfformulier genoemde oormerken worden opgenomen.
Art. 13. Zieke of onreine dieren worden geweigerd. Bij weigering vervalt het inschrijfgeld aan de tentoonstellingskas. Voor absente dieren wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.
Art. 14. Voor sterfte of schade of verloren gaan van ingezonden dieren of verzendmateriaal en andere eigendommen tijdens de tentoonstelling is het bestuur niet aansprakelijk.
Art. 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 vóór het inkooien van de
dieren te worden afgegeven aan het tentoonstellingsbestuur.

Art. 16. Aan de predicaten wordt een aantal punten toegekend. De predicaten in bijbehorende punten zijn als volgt:
U - 10 punten
G - 4 punten
U - 9 punten
G - 3 punten
F - 8 punten
V - 2 punten
F - 7 punten
V - 1 punt
ZG - 6 punten
O - 0 punten
ZG - 5 punten
DIS - 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 predicaat worden verdubbeld (zie artikel 9).
Art. 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 voorts
te blijken dat de dieren van de betreffende fokker tenminste 2 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.
Keurmeesters
Konijnen
P.E.A. Huygens
tevens HEP
E.A.M. Oostindiën
A.G. Hertogh
G. de Gooijer
Cavia’s en kleine knagers
A.A.Verrijdt
tevens HEP
A. N. Cramer
Sierduiven
H. Schwartz
tevens HEP
Dwerghoenders, hoenders en serama’s
I.N. Meijering
tevens HEP
F. van de Wal
B.L. v.d. Wetering
J.B.R. Driessen
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.

PRIJZEN
Hoofdereprijzen (bij minimaal 25 dieren per diergroep)
1. Fraaiste konijn
€ 20,00
2. Fraaiste cavia
€ 20,00
3. Fraaiste kleine knager € 20,00
4. Fraaiste hoender
€ 20,00
5. Fraaiste dwerghoender € 20,00
6. Fraaiste serama
€ 20,00
7. Fraaiste sierduif
€ 20,00
Ereprijzen
8. Fraaiste van elke diergroep op 1 na (min. 25 dieren per diergroep) € 10,00
Bovenstaande hoofdereprijzen en ereprijzen gelden alleen bij minimaal 25 aanwezige dieren in de
desbetreffende diergroep. Bij minder dan 25 maar minimaal 15 aanwezige dieren in een diergroep,
zullen de prijzen 1. t/m 7. bestaan uit een geldprijs van € 10,00, ereprijs 8. wordt dan een geldprijs
van € 5,00. Bij minder dan 15 aanwezige dieren in een diergroep komt ereprijs 8. te vervallen.
Alle prijzen zijn alleen te winnen in concurrentie.
Overige prijzen
Prijzenschema voor alle diergroepen
9. 20 punten
€ 15,00
10. 19 punten
€ 12,50
11. 18 punten
€ 10,00
12. 17 punten
€ 8,50
13. 16 punten
€ 7,50
14. 15 punten
€ 6,00
15. 14 punten
€ 5,00
16. 13 punten
€ 2,50
Verenigingsprijs
17. 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 in bovenstaand schema. Voordat de keuring begint
dient u aan te geven om welke dieren het gaat. De eerste prijs is een bedrag van € 50,00 voor de
verenigingskas.
De provinciale afdeling van de KLN in Noord-Holland stelt de volgende prijzen beschikbaar
18. Fraaiste van elke diergroep
Gouden Provinciale Medaille
19. Fraaiste van elke diergroep op 1 na Zilveren Provinciale Medaille
20. Fraaiste van elke diergroep op 2 na Bronzen Provinciale Medaille
De Provinciale Medailles worden alleen uitgekeerd bij dieren met minimaal 13 punten.
De Gouden Medaille wordt uitgereikt bij minimaal 25 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.
Bij minder dan 25 dieren vervalt de medaille en wordt € 5,00. Dit geldt voor alle diergroepen van
de KLN.
Extra jeugdprijzen
In elke diergroep is een jeugdprijs te winnen.
21. Fraaiste dier
Beker

Prijzenschema Bonden
400
Kleindier Liefhebbers Nederland stelt voor dieren in alle KLN-diergroepen op alle erkende tentoonstellingen voor zowel de erkende- als de AOC en Vrije klasse een KLN-prijs van € 5,00 beschikbaar per
20 ingeschreven dieren, mits het predicaat tenminste ZG is. Ook dieren met buitenlandse EE merken
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.
800
R-prijs van € 4,00 per 15 werkelijk 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.

Route naar de tentoonstellingsruimte ‘t Visnet, De Ruyterstraat 7, 1271 SR Huizen
Vanuit Amsterdam (A1):
• Ga richting Amersfoort
• Neem de afslag Huizen / Blaricum
• Volg de Crailoseweg richting Huizen
• Volg deze weg de bebouwde kom in. Bij de 2e verkeerslichten rechtsaf (Naarderstraat)
• De 2e weg links in, aan de linkerzijde bevindt zich 't Visnet
Vanuit Amersfoort / Hoevelaken (A1):
• Ga richting Amsterdam / Utrecht (A1). Neem de afslag Almere / Huizen (A27)
• Neem afslag 35 Huizen / Blaricum
• Volg verder bij “in Huizen”
Vanuit Utrecht (A27):
• Ga richting Almere (A27)
• Neem afslag 35 Huizen / Blaricum
• Volg verder bij “in Huizen”
Vanuit Almere (A27):
• Ga richting Utrecht (A27)
• Neem afslag 35 Huizen / Blaricum
• Volg verder bij “in Huizen”
In Huizen:
• Na de afrit komt u bij een kruispunt (stoplichten). Hier volgt u de Randweg richting Huizen /
Blaricum
• Bij het eerste kruispunt (met stoplichten) gaat u rechtdoor
• Bij het volgende kruispunt (met stoplichten) gaat u linksaf richting Huizen-centrum
• Deze weg steeds volgen en met de bocht rechts mee naar het centrum
• Nu komt u op de Ceintuurbaan, de linkerbocht in de weg volgen (Naarderstraat)
• De 1e zijweg gaat u rechtsaf en vrijwel direct aan de linkerzijde ziet u ’t Visnet
Parkeerplaatsen zijn er voor het gebouw en op de Naarderstraat

