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VOORWOORD
Beste sportvrienden en vriendinnen,
Het is ons als bestuur van Nut en Genoegen Wieringen een groot genoegen om
u het vraagprogramma van alweer de 25ste Wieringerlandshow aan te kunnen
bieden. Dit jaar is de Wieringerlandshow weer een eendagsshow en er is een
loterij waar u mooie prijzen mee kan winnen.
Verder wil ik u wijzen op de districtshows van volgende speciaalclubs de
Nationale Havana- Alaska- Gouwenaar- Luchs- Parelfeh- Beige- Marburger Feh
club, de Nationale Polen en Kleurdwergenclub, Ned. Knaagdierenfokkers
Vereniging, de Vechthoender Fokkersvereniging, de Engelse Kropper- en
Dwergkropperclub
Voor de fokkers van rassen die onder deze clubs vallen, een extra stimulans
om met de clubgenoten de dieren te vergelijken op de show.
Heeft u konijnen van een niet erkend ras of kleur schrijf ze voor de vrije - of de
A.O.C.-klasse in. We hebben hiervoor een mooie prijs beschikbaar.
Uiteraard gaan we er weer een mooi dierenfestijn van maken.
Tussen de middag kunt u deelnemen aan de wel beroemde nasi-maaltijd.
Voor de inwendige mens is de kantine van de Wironruiters het hele dag open.
Schrijf uw dieren voor de Wieringerlandshow in.
Tot ziens op de Wieringerlandshow,
Namens het bestuur,
René Kortekaas
Nut en Genoegen Wieringen.

3

VRAAGPROGRAMMA
De open tentoonstelling van k.s.v. Nut en Genoegen te Wieringen.
Een unieke Kleindierenshow met open keurdag in de kop van Noord-Holland.
Ondergebrachte club- en districtshows van:
o Nationale Havana- Alaska- Gouwenaar- Luchs- Parelfeh- BeigeMarburger Feh club
o Nationale Polen en Kleurdwergenclub
o Ned. Knaagdierenfokkers Vereniging
o Nederlandse Speciaalclub voor Duitse en Zwitserse Hoenderrassen
o Vechthoender Fokkersvereniging
o Engelse Kropper- en Dwergkropperclub
De keuring van alle rassen zal plaatsvinden op zaterdag 13 november 2021.
Inzenders hebben gedurende de gehele show vrij entree.
Ook bestaat er voor iedereen de mogelijkheid (tegen betaling) om deel te
nemen aan een zeer uitgebreide warme maaltijd. Het inkooien is mogelijk op
vrijdagavond 12 november van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdagmorgen 12
november van 8.00 tot 8.30 uur
Prijsuitreiking zal op zaterdagmiddag rond 16.00 uur plaatsvinden.
Uitkooien vanaf 16:30 uur.
De tentoonstelling zal worden gehouden in de manege van De Wironruiters
Lonjeweg 1, 1777 JG te Hippolytushoef.
Tijdens de show is de organisatie bereikbaar onder telefoonnummer
06-42 39 40 32 (niet voor informatie over de uitslagen)
De inschrijving sluit op 29 oktober 2021
Uw inschrijfformulieren kunt u verzenden aan:
Tentoonstellingssecretaris
Betalingen t.n.v. Nut en Genoegen
Wieringen o.v.v. WLS 2021
Dhr. R. Kortekaas
Banknr. NL97RABO 0370334027
Vrouw Steenlaan 46
te Hippolytushoef
1761 DN Anna Paulowna
Tel.: 0223-75 83 24
www.wieringerlandshow.nl
Mob.: 06-42 39 40 32
tentoonstelling@wieringerlandshow.nl
(ma-vr na 16.00 uur za, zo na 10.00 uur)
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De tentoonstelling wordt georganiseerd door de Kleindiersportvereniging Nut
& Genoegen te Wieringen.
TENTOONSTELLINGSBESTUUR WIERINGERLANDSHOW
Ereleden

N.G. Hoornsman en D. Bontekoning.

Voorzitter

J. Nes voorzitter@wieringerlandshow.nl
Tel. 06-23388418
R. Kortekaas
tentoonstelling@wieringerlandshow.nl
D. Vledder secretaris@wieringerlandshow.nl
C. Bregman, cor@wieringerlandshow.nl
T. Kortekaas, ton@wieringerlandshow.nl

Tentoonstellingssec.
Penningmeester/ Secr.
Bestuursleden:

Veterinair toezicht:
Veterinair Centrum Noord-Holland Noord
Dhr. J.A. Schoonhoven
de Weel 81
1777 MX Hippolytushoef
tel.0227-591533

Gedelegeerd KLN:
Dhr. J.A.M. Oudhuis
Westerstraat 108
1655 LG Sijbekarspel
Tel: 06-12994321

Het prijzengeld wordt alleen via de bank uitgekeerd en niet meer contant,
zorg er dus voor dat uw IBAN-rekeningnummer op het inschrijfblad is
ingevuld.

VERLOTING
VERLOTING
Aan deze Wieringerlandshow is dit jaar een grote verloting verbonden met
vele prachtige prijzen !!! De prijs van de loten is € 0,50 per stuk.
Uw kooinummer wordt straks uw lotnummer en ook is er los verkoop. Tijdens
de prijsuitreiking zaterdagmiddag zal het winnende lot getrokken worden voor
de hoofdprijzen.
VERLOTING
VERLOTING
5

KEURMEESTERS
KONIJNEN
Dhr. M.L.J.M. Kok
-APool, Polish, Kleurdwerg en de AOC-klasse en de Vrije klasse
Dhr. R.A. Schraa
-AAlaska, Beige, Havana, Luchs, Gouwenaar, Marburger Feh en
Parelfeh, Dielenaar en bijzonder haarstructuur rassen
Dhr. H.A.S. Adriaans
-AAlle tekeningrassen en alle niet genoemde rassen
Dhr. A.A. Verrijdt
-AGroot en Klein Zilver, groot en Klein Chinchilla, van Berveren,
Zilvervos, Marter en Zwart Grannen,
Dhr. J de Zeeuw
-BVlaamse reuzen, Thrianta en alle de Hangoorrassen
CAVIA’S en KLEINE KNAGERS
Dhr. A.A. Verrijdt
-A - Alle rassen.
HOENDERS
Dhr. K. v.d. Hoek

-A- Alle rassen.

DWERGHOENDERS en SERAMA
Dhr. K. v.d. Hoek
-A- Alle Nederlands rassen
Dhr. E.J. van Es
-A- Alle overige rassen.
SIERDUIVEN
Dhr. H.B. Schwarz

-A- Alle rassen.

SIERGEVOGELTE, GEDOMESTICEERDE WATERVOGELS en
OORSPRONKELIJKE DUIVEN
Dhr. J.C. van Riessen

-A - Alle rassen

Wanneer een keurmeester te veel of te weinig dieren heeft volgens het
bovengenoemde schema, behoudt de organisatie het recht om te schuiven
met dieren naar een andere keurmeester om een betere verdeling te
verkrijgen. Bij te veel dieren kan nog een keurmeester worden toegevoegd.
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HOOFDEREPRIJZEN EN EREPRIJZEN JURY (H.E.P.)
KONIJNEN:
Voorzitter: M.L.J.M. Kok
Leden: H.A.S. Adriaans en R.A. Schraa

-A-A- en -A-

CAVIA’S & KLEINE KNAGERS:
Dhr. A.A. Verrijdt

-A-

HOENDERS:
Dhr. K. v.d. Hoek

-A-

DWERGHOENDERS en SERAMA:
Dhr. K. v.d. Hoek

-A-

SIERDUIVEN:
Dhr. H.B. Schwarz

-A-

OORSPRONKELIJKE DUIVEN
Dhr. J.C. van Riessen

- A-

GEDOMESTICEERDE WATERVOGELS:
Dhr. J.C. van Riessen

- A-

SIERGEVOGELTE:
Dhr. J.C. van Riessen

-B-

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT
Artikel 1
Dit is een door het FB geautoriseerde tentoonstelling, daarvoor geldt het
Tentoonstellingsreglement. Het tentoonstellingsreglement is te downloaden
van de website van het FB, dan wel tegen vergoeding te verkrijgen bij het FB.
Elke inzender wordt geacht hiermee op de hoogte te zijn en zich daaraan te
onderwerpen.
Artikel 2
Gevraagd worden: Alle erkende rassen en kleurslagen, Konijnen, Cavia’s,
Hoenders, Dwerghoenders, Siervogels, gedomesticeerde Watervogel,
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Oorspronkelijke Duiven en Sierduiven, jong en oud zowel mannelijk als
vrouwelijk dieren.
Artikel 2.1
AOC-Klasse: in alle hiervoor genoemde diergroepen worden ook dieren
toegelaten die een in Nederland erkend ras vertegenwoordigen en ook in
een erkende kleur die echter in die combinatie (nog) niet bij dat ras erkend
is. Deze zogenoemde AOC (Any other Color) klasse wordt afzonderlijk van de
erkende rassen per diergroep bij elkaar geëxposeerd.
Artikel 2.2
Vrije Klasse (spiegel der Fokkerij): tevens worden in alle genoemde
diergroepen ook konijnen toegelaten die nog niet een in Nederland erkend
ras vertegenwoordigen en/of in een nog niet erkende kleur. Deze
zogenoemde Vrije Klasse konijnen worden afzonderlijk van de erkende
rassen en AOC-klasse per diergroep bij elkaar geëxposeerd als Spiegel der
Fokkerij.
Artikel 2.3
Cavia’s kunnen worden ingeschreven in de A, B en C Klasse.
A-klasse: ouder dan 9 maanden, B-klasse: van 6 tot 9 maanden en de,
C-klasse: van 3 tot 6 maanden.
Artikel 2.4
Ook worden gevraagd, Konijnen geboren na 30 april die minimaal 12 weken
oud zijn. Deze dieren kunnen worden ingeschreven in de jeugdklasse (Cklasse). Op het inschrijfformulier aan te geven met C-klasse.
Deze dieren behoeven qua gewicht en grootte nog niet te voldoen aan de
standaardeisen. Voor deze dieren in de jeugdklasse geldt een apart
prijzenschema.
Artikel 3
Het inschrijfgeld bedraagt:
Per ingeschreven dier
€ 4,00 (incl. lot van € 0,50)
Siervogels in eigen kooi
€ 2,50 (per dier en incl. lot van € 0,50)
Kleine Knagers in eigen kooi
€ 2,50 (per dier en incl. lot van € 0,50)
Verplichte Catalogus
€ 3,00 (per adres is 1 catalogus verplicht)
Administratiekosten
€ 2,00 (per inschrijver)
Jeugdleden
€ 2,50 (per dier en incl. lot van € 0,50)
Inschrijfformulieren dienen verzonden te worden naar de
Tentoonstellingssecretaris:
Dhr. R. Kortekaas Vrouw Steenlaan 46 1761 DN Anna Paulowna.
E-mail: tentoonstelling@wieringerlandshow.nl
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Betalingen gelijktijdig met uw inschrijfformulier overmaken per bank of giro
naar Rabobank rekening:
NL97RABO 0370 3340 27 t.n.v. Wieringerlandshow 2021.
DE INSCHRIJVING SLUIT OP 29 OKTOBER 2021
Voor elke inzending ontvangt men een sticker, die men aan de kist of kooi
dient te bevestigen. Het ontvangen van de sticker is een bewijs van
inzending. Ook ontvangen de inzenders een z.g. doorlopend entreebewijs, op
vertoon hiervan heeft men gratis toegang tot de keuring en de show.
Artikel 4
De inschrijving dient voor iedere diergroep afzonderlijk te geschieden op
bijgaand formulier.
De inzender of combinatie dienen duidelijk alle gevraagde gegevens in te
vullen. DENK AAN UW JUISTE EN VOLLEDIGE FOKKERSNUMMER.
Artikel 5
Bij Hoenders, Dwerghoenders en Sierduiven hoeft men de ringnummers niet
in te vullen, wel duidelijk groot of kriel vermelden.
Bij de gedomesticeerde Watervogels en Siervogels moeten de ringnummers
tijdens het inkooien de ringnummers op de achtergrondkaart boven de kooi
vermeld worden.
De inzenders van de konijnen zijn verplicht de volledige oormerken van de
konijnen op het inschrijf blad te vermelden. Bij de bonte Hangoorrassen de
volledige kleurslag vermelden.
Veranderen achteraf kan, maar alleen in dezelfde klasse. Tijdens het in
kooien
dient
u
veranderingen
door
te
geven
aan
de
tentoonstellingssecretaris. Bij absente dieren de kooikaart met deze
mededeling aan de kooi bevestigen.
Artikel 6
Het inschrijfgeld van ingeschreven dieren welke niet zijn ingezonden wordt
niet terugbetaald, doch vervalt aan de tentoonstellingskas. Hetzelfde geldt
voor de niet toegekende ereprijzen.
Artikel 7
De ingeschreven dieren kunnen op vrijdagavond 12 november tussen 19.00
en 21.00 uur of op de keurdag zaterdagmorgen 13 november tussen 08.00
en 08.30 worden in gekooid, in de Manege van de Wironruiters, Lonjeweg 1
te Hippolytushoef. Tel. 06-42394032 (niet voor informatie over de uitslagen)
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Artikel 8
De openingstijden van secretariaat is:
• Zaterdag 13 november van 9.00 uur tot 16.30 uur
De tentoonstelling is voor het publiek geopend op:
• Zaterdag 13 november van 09.00 uur tot 16.30 uur
ENTREEPRIJZEN
• Volwassenen per dag
€ 2,00
• Kinderen
€ 1,00 4 jr. tot met 16 jr
Inzenders hebben vrij toegang op vertoon van de meegestuurde
doorloopkaart.
Artikel 9
De keuring van Konijnen, Cavia’s, Kleine knagers, Hoenders, Dwerghoenders,
Siervogels, gedomesticeerde Watervogel, Oorspronkelijke Duiven en
Sierduiven zal geschieden op zaterdag 13 november 2021.
De keuring is openbaar, dat wil zeggen, inzenders en publiek mogen de
keuring bijwonen. Het is echter aan eenieder ten strengste verboden zich in
te laten met de keuring of de keurmeester op welke wijze dan ook te
hinderen bij zijn werkzaamheden. De uitspraak van de keurmeester is
definitief en zonder beroep.
Artikel 10
Reclames van welke aard ook kunnen 2 maanden na
tentoonstellingsopening niet meer in behandeling worden genomen.

de

Artikel 11
In ALLE GEVALLEN waarin dit reglement niet voorziet beslist het
tentoonstellingsbestuur.
Artikel 12
Inzenders van oorspronkelijke duiven en kwartels met een voorgeschreven
ringmaat van 5,5 mm of kleiner en inzenders van diamantduiven, mogen hun
dieren in eigen kooien huisvesten. Hiervoor dienen de zgn. parkietenkooien
(afm. 50br.,40h. en 25cm diep) gebruikt te worden.
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VOORWAARDE VOOR HET EXPOSEREN VAN PLUIMVEE
Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoenders, dwerghoenders en
siergevogelte worden toegelaten van fokkers, die al hun hierboven
genoemde dieren hebben laten enten tegen pseudovogelpest. Elke inzending
hoenders, dwerghoenders en siergevogelte 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. Het
origineel van de entverklaring wordt bewaard door de secretaris van de
vereniging, waar men lid is.
VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN KONIJNEN
Entverklaring RHD type 2, af te geven op het tentoonstelling 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.

Entverklaring dienen bij het inbrengen de dieren bij het
tentoonstellings-secretariaat te worden ingeleverd of mee te sturen
met het inschrijfformulier

De showcatalogus met de uitslag kan je vinden op de
website. www.wieringerlandshow.nl
Na afloop van de show wordt er geen showcatalogus
afgedrukt met de uitslag.
Begin van de show is er per inschrijver een catalogus te
verkrijgen.
Tegen inlevering catalogus-bon.
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HOOFD- EN EREPRIJZEN
Hoenders.
1. Fraaiste hoender € 30,00 + kampioensrozet.
2. Fraaiste hoender op 1 na € 15,00
3. Fraaiste hoender op 2 na € 7,50
4. Beker voor de fraaiste hoender van een jeugdlid.
Bij minder dan 30 hoenders respectievelijk € 15,00, € 7,50 en € 5,00
Dwerghoenders.
5. Jig de Vries Trofee voor Fraaiste dwerghoender van de
Wieringerlandshow + € 30,00 en kampioensrozet.
6. Fraaiste dwerghoender op 1 na € 15,00
7. Fraaiste dwerghoender op 2 na € 7,50
8. Beker voor de fraaiste dwerghoender Nederlandse rassen.
9. Beker voor de fraaiste dwerghoender van een jeugdlid.
Konijnen.
10. Katrinus Hille Trofee: beschikbaar gesteld door Dhr. Hille voor het fraaiste
konijn van de Wieringerlandshow + kampioensrozet en € 30,00
11. Fraaiste konijn op 1 na € 15,00
12. Fraaiste konijn op 2 na € 7,50
13. Fraaiste konijn op 3 na € 5,00
14. Beker voor het fraaiste hangoorkonijn beschikbaar gesteld door Dhr. C.
Bregman.
15. Kees Kroon Bokaal: beschikbaar gesteld door de Fam. Kroon voor het
fraaiste tekening konijn van de Wieringerlandshow.
16. Beker voor het fraaiste konijn van een jeugdlid.

Konijnen jonge dieren C klasse.
17. Fraaiste konijn van de C-klasse + kampioensrozet en € 30,00
18. Fraaiste konijn van de C-klasse op 1 na € 15,00
19. Fraaiste konijn van de C-klasse op 2 na € 7,50
20. Beker voor het fraaiste konijn van een jeugdlid
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Konijnen AOC klasse.
21. Fraaiste AOC-klasse konijn kampioensrozet en € 10,00 .
Konijnen vrije klasse.
22. Fraaiste vrije klasse konijn kampioensrozet en € 10,00.
Sierduiven.
23. Fraaiste sierduif € 30,00 + kampioensrozet
24. Fraaiste sierduif op 1 na € 15,00
25. Fraaiste sierduif op 2 na € 7,50
26. Beker voor de fraaiste sierduif van een jeugdlid.
Bij minder dan 30 Sierduiven respectievelijk € 15,00, € 7,50 en € 5,00
Gedomesticeerde Watervogels.
27. Fraaiste gedomesticeerde watervogel € 30,00 + kampioensrozet.
28. Fraaiste gedomesticeerde watervogel op 1 na € 15,00
29. Fraaiste gedomesticeerde watervogel op 2 na € 7,50
30. Fraaiste gedomesticeerde gans wint € 15,00 + kampioensrozet.
31. Beker voor de fraaiste gedomesticeerde watervogel van een jeugdlid.
Bij minder dan 30 gedom. Watervogels respectievelijk € 15,00, € 7,50 en
€ 5,00
Cavia’s.
32. Fraaiste cavia Wieringerlandshow € 30,00 + kampioensrozet
33. Fraaiste cavia A Klasse € 10,00 (niet winnaar HEP 33)
34. Fraaiste cavia B Klasse € 10,00 (niet winnaar HEP 33)
35. Fraaiste cavia C Klasse € 10,00 (niet winnaar HEP 33)
36. Beker voor de fraaiste cavia van een jeugdlid.
Bij minder dan 30 cavia’s respectievelijk € 15,00, € 5,00, € 5,00 en € 5,00
Oorspronkelijke Duiven.
37. Fraaiste Oorspronkelijke duif € 30,00 + kampioensrozet
38. Fraaiste Oorspr. duif op 1 na € 15,00
39. Fraaiste Oorspr. duif op 1 na € 7,50
40. Beker voor de fraaiste oorspronkelijke duif van een jeugdlid.
Bij minder dan 30 Oorspronkelijke duif respectievelijk € 15,00,
€ 7,50 en € 5,00
Siergevogelte
41. Fraaiste Fazant € 10,00 + kampioensrozet
42. Fraaiste Fazant op 1 na (bij meer dan 10 dieren) € 5,00
43. Fraaiste Kalkoen € 10,00 + kampioensrozet
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44. Fraaiste Kalkoen op 1 na (bij meer dan 10 dieren) € 5,00
45. Fraaiste Kwartel € 10,00 + kampioensrozet
46. Fraaiste Kwartel op 1 na (bij meer dan 10 dieren) € 5,00
47. Fraaiste Frankolijnen € 10,00 + kampioensrozet
48. Fraaiste Frankolijnen op 1 na (bij meer dan 10 dieren) € 5,00
49. Fraaiste Patrijzen € 10,00 + kampioensrozet
50. Fraaiste Patrijzen op 1 na (bij meer dan 10 dieren) € 5,00
51. Beker voor de fraaiste siervogel van een jeugdlid.
Serama’s
52. Fraaiste Serama € 30,00 + kampioensrozet
53. Fraaiste Serama op 1 na € 15,00
54. Fraaiste Serama op 2 na € 7,50
55. Beker voor de fraaiste Serama van een jeugdlid.
Bij minder dan 30 Serama’s respectievelijk € 15,00, € 7,50 en € 5,00
Kleine Knagers
56. Fraaiste kleine knager € 30,00 + kampioensrozet.
57. Fraaiste kleine knager op 1 na € 15,00
58. Fraaiste kleine knager op 2 na € 7,50
59. Beker voor de fraaiste kleine knager van een jeugdlid.
Bij minder dan 30 kleine knager respectievelijk € 15,00, € 7,50 en € 5,00
Keurmeesterprijzen.
70. Vanaf 20 dieren: € 5,00 voor de fraaiste
71. Vanaf 40 dieren: € 4,00 voor de fraaiste op 1 na
72. Vanaf 60 dieren: € 3,00 voor de fraaiste op 2 na
73. Voor alle diergroepen geldt een extra keurmeesterprijs te vergeven aan
het beste oude dier van de keuring minimaal predicaat ZG ter waarde van
€ 2,50
74. Alle jeugdleden die geen ereprijs hebben gewonnen krijgen een
herinneringsprijs.
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PRIJZENSCHEMA KLEINDIER LIEFHEBBERS NEDERLAND
400. Kleindier Liefhebbers Nederland stelt voor dieren in alle KLNdiergroepen op alle erkende tentoonstellingen voor zowel de
erkende- als de Internationale klasse, AOC en Vrije klasse een KLNprijs van € 5,00 beschikbaar per 20 ingeschreven dieren mits het
predicaat tenminste ZG is. Ook dieren met buitenlandse EE merken of
oorspronkelijke soorten sier- en watervogels met ringen van Aviornis
en de NBvV komen in aanmerking. Deze prijzen zijn ter
vrijebeschikking van de keurmeester en worden bij voorkeur
toegekend aan dieren diegene andere prijzen hebben gewonnen.
Toekenning:
a.
Elke keurmeester kent per 20 ingeschreven dieren een 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 toegekend 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).
800.

Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers-verenigingen N.B.S.
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.
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CLUB- EN DISTRICTSHOW PRIJZEN

Nationale Havana- Alaska- GouwenaarLuchs- Parelfeh- Beige- Marburger Feh club
Prijzenschema
1914. € 15,00 voor het fraaiste dier van de
clubrassen (niet per ras)
1915. € 10,00 voor het fraaiste dier van de
clubrassen op 1 na, ander ras dan EP
1914
Bij minimaal 5 dieren per ras:
1916. € 3,50 voor het fraaiste dier.
Bij minimaal 11 dieren per ras:
1917. € 3,50 voor de fraaiste ram.
1918. € 3,50 voor de fraaiste voedster.
Bij minimaal 26 dieren per ras:
1919. € 3,50 voor de fraaiste ram
1920. € 2,50 voor de fraaiste ram op 1 na
1921. € 3,50 voor de fraaiste voedster
1922. € 2,50 voor de fraaiste voedster
op 1 na
Bij meer dan 50 dieren per ras:
1923. € 4,50 voor de fraaiste ram
1924. € 3,50 voor de fraaiste ram op 1 na
1925. € 2,50 voor de fraaiste ram op 2 na
1926. € 4,50 voor de fraaiste voedster
1927. € 3,50 voor de fraaiste voedster
op 1 na
1928. € 2,50 voor de fraaiste voedster
op 2 na
Winnaars van EP 1940 en 1941 komen niet in
aanmerking voor de overige prijzen

Nationale Polen- en Kleurdwergenclub
Prijzenschema
Rasprijzen Polish, Kleurdwerg, Pool roodoog,
Pool blauwoog:
Minimaal 10 ingeschreven dieren per ras:
2478. € 5,00 voor het fraaiste dier
Minimaal 20 ingeschreven dieren per ras:
2479. € 6,00 voor het fraaiste dier
2480. € 5.00 voor het fraaiste dier op 1 na
Minimaal 30 ingeschreven dieren per ras:
2481. € 7,00 voor het fraaiste dier
2482. € 6,00 voor het fraaiste dier op 1 na
2483. € 5,00 voor het fraaiste dier op 2 na
Minimaal 40 ingeschreven dieren per ras:
2484. € 8,00 voor het fraaiste dier
2485. € 7,00 voor het fraaiste dier op 1 na
2486. € 6,00 voor het fraaiste dier op 2 na
2487. € 5,00 voor het fraaiste dier op 3 na
Minimaal 50 ingeschreven dieren per ras:
2488. € 9,00 voor het fraaiste dier
2489. € 8,00 voor het fraaiste dier op 1 na
2490. € 7,00 voor het fraaiste dier op 2 na
2491. € 6,00 voor het fraaiste dier op 3 na
2492. € 5,00 voor het fraaiste dier op 4 na
Minimaal 60 ingeschreven dieren per ras:
2493. € 10,00 voor het fraaiste dier
2494. € 9,00 voor het fraaiste dier op 1 na
2495. € 8,00 voor het fraaiste dier op 2 na
2496. € 7,00 voor het fraaiste dier op 3 na
2497. € 6,00 voor het fraaiste dier op 4 na
2498. € 5,00 voor het fraaiste dier op 5 na
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Ned. Knaagdierenfokkers Vereniging
Prijzenschema
2726. Fraaiste Tamme rat.
2727. Fraaiste Mongoolse Gerbil, Bleke Gerbil
of Sundevall Gerbil.
2728. Fraaiste Syrische hamster
2729. Fraaiste Russische-, Campbelli-,
Roboravski- of Chinese Dwerghamster.
2730. Fraaiste Kleurmuis
2731. Fraaiste dier niet erkend.
Zijn er in een diergroep meer dan 25 dieren
ingeschreven, dan kan door de
tentoonstellingssecretaris van de
desbetreffende show, in overleg met het
bestuur van de N.K.V. het prijzenschema
worden aangepast

Vechthoenderfokkersvereniging
Nederland
Prijzenschema
Groot:
Bij minimaal 10 inzendingen:
5591. € 7,50 voor het fraaiste dier
Bij minimaal 20 inzendingen:
5592. € 7,50 voor de fraaiste haan
5593. € 7,50 voor de fraaiste hen
Kriel:
Bij minimaal 10 inzendingen:
5594. € 7,50 voor het fraaiste dier
Bij minimaal 20 inzendingen:
5595. € 7,50 voor de fraaiste haan
5596. € 7,50 voor de fraaiste hen
Prijzen alleen voor leden, min. predicaat ZG
en worden uitgereikt op de
jaarvergadering. Niet afgehaalde prijzen
vervallen aan de vereniging.

Nederlandse Speciaalclub voor Duitse
en Zwitserse Hoenderrassen
Prijzenschema
Voor alle rassen groot en kriel, minimum
predicaat ZG:
t/m 7 inzendingen per ras:
4158. € 2,50 voor het fraaiste dier
Minimaal 8 inzendingen per ras:
4159. € 2,50 voor de fraaiste haan en hen
Minimaal 15 inzendingen per ras:
4160. € 2,00 voor de fraaiste haan en hen op 1
na
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Engelse Kropper- en Dwergkropperclub
Prijzenschema
Bij minimaal 10 Kroppers of
Dwergkroppers:
6553. € 6,50 voor de fraaiste
Engelse Kropper
6554. € 6,50 voor de fraaiste Engelse
Dwergkropper
Bij minimaal 20 Kroppers of
Dwergkroppers:
6555. € 6,50 voor de fraaiste
Engelse Kropper
6556. € 3,25 voor de fraaiste op 1 na
6557. € 6,50 voor de fraaiste
Engelse Dwergkropper
6558. € 3,25 voor de fraaiste op 1 na

Voor de speciaalclubprijzen verwijzen wij
u naar de fb almanak

CORONA-MAATREGELEN (Covid)
Het coronavirus zal ongetwijfeld invloed hebben op de show, maar op het
moment dat we het vraagprogramma aan het samenstellen zijn, kunnen we
de situatie in november moeilijk inschatten. Uiteindelijk zal bij het sluiten
van de inschrijving wel duidelijk zijn onder welke omstandigheden de show
gehouden gaat worden. Uiteraard houden wij u van de ontwikkelingen rond
de inrichting en invulling van de show op de hoogte. We gebruiken hiervoor
de e-mail, de website www.wieringerlandshow.nl en onze Facebookpagina .
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Ook de kooikaart die u via de post zult ontvangen zullen we benutten u te
informeren over de (noodzakelijke) aanpassingen op de show.
Wanneer door corona-omstandigheden de show geen doorgang kan vinden,
dan wordt het inschrijfgeld volledig geretourneerd. Slechts wanneer de
kooikaart al is toegestuurd volgt retournering onder aftrek van de
administratiekosten.
In de tentoonstellingsruimte maken we een ruime opstelling van de kooien
dat iedereen voldoen ruimte kan houden. Geef iedereen de ruimte die hij of
zij wenst.
PRIVACY VERKLARING:
Door in te zenden op de Wieringerlandshow gaat u akkoord met het
volgende:
o Uw NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer,
kleindiervereniging onze administratie welke door het
tentoonstelling secretariaat beheerd wordt.
o De gegevens worden bewaard om u in de toekomst een
vraagprogramma te kunnen sturen.
o U gaat akkoord dat uw NAW-gegevens en bondsnummer worden
afgedrukt in onze catalogus
o U gaat akkoord dat u of uw dieren gefotografeerd kunnen worden
op onze show. Deze foto’s worden enkel gebruikt ter promotie van
onze show.
o De namen van de hoofdereprijs winnaars zullen op onze site
vermeld worden.
o U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren
of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar
te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
o Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt
laten halen, kunt u contact met secretariaat op nemen.
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Afzender:
Wieringerlandshow
Vrouw Steenlaan 46
1761 DN Anna Paulowna
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