VOORWOORD
Namens het bestuur van E.W.K.C. & P.V. willen wij u het vraagprogramma aanbieden voor
onze Open Tentoonstelling, die van 14 tot en met 16 oktober 2021 gehouden zal worden.
In 2020 kon onze Open Tentoonstelling vanwege corona niet worden gehouden, maar wij zijn
blij dat deze onder de huidige RIVM-maatregelen wel gehouden kan worden. Wanneer de
situatie ons daartoe noodzaakt, zullen wij de RIVM-maatregelen opvolgen.
Onze tentoonstelling vindt net als voorgaande editie plaats in de schuurkas van Neefjes
Tulpen, Oosteinde 114, 1647AG te Berkhout. Wij zijn zeer blij dat we de heer Neefjes wederom
bereid hebben gevonden ons tentoonstellingsruimte beschikbaar te stellen.
Het is een prachtige ruimte met veel natuurlijk licht, waardoor de fraaie echte kleuren van de
dieren het best tot hun recht komen.
Naar onze mening hebben wij een mooi programma met aantrekkelijke prijzen en ook dit jaar
weer uitstekende keurmeesters kunnen contracteren.
Inzenders van onze vorige tentoonstellingen weten dat de verzorging van uw dieren bij
E.W.K.C. & P.V. in goede handen is. Als u speciale wensen heeft en die tijdig kenbaar maakt,
zullen wij proberen deze uit te voeren.
Wij hopen daarom op u te kunnen rekenen en zullen proberen om er gezamenlijk weer een
mooie en gezellige tentoonstelling van te maken.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw inzending en/of uw bezoek en wij hopen u tijdens de opening
en prijsuitreiking op vrijdag 15 oktober om 19:30 uur of op één van de andere dagen te
ontmoeten.
Er is ruime parkeergelegenheid aanwezig en de toegang is gratis!

Namens het bestuur
Koos de Weerd
Voorzitter
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Deze tentoonstelling wordt georganiseerd door de Eerste Westfriese Konijnenfokkers Club en
Pluimveehouders Vereniging (E.W.K.C. & P.V.).

BESTUUR (tevens tentoonstellingsbestuur)
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
TT-secretaris
Adviseur sierduiven

06 – 29588834
06 – 81650768
06 – 51162901
06 – 33721408
06 – 81650768
06 – 30248395

Koos de Weerd
Kees Borst
Arjen Leeuw
Arvid Dol
Kees Borst
Hans van Diepen

ERELEDEN en LEDEN VAN VERDIENSTE
Hans van Diepen (erelid)
Gerrit Bom (erelid)
Luco Bos (lid van verdienste)
Koos de Weerd (lid van verdienste)

COMMISSIES
Opbouwen ruimte
Konijnen
Cavia’s
Hoenders
Sierduiven
PR/aankleding ruimte
Catering
Secretariaat

Koos de Weerd
Koos de Weerd
Leendert de Haan
Arvid Dol
Hans van Diepen
Kees Borst
Arjen Leeuw
Kees Borst

Arvid Dol
Arjen Leeuw
Joeri Groot
Leendert de Haan
Koos de Weerd
Arvid Dol
Koos de Weerd

VETERINAIRTOEZICHT
Dhr. J.C. Anema

Dr. Nuyensstraat 67
1617KB Westwoud
tel: 0228 – 561216

GEDELEGEERDE (aangesteld door Facilitair Bureau)
De heer J. Oudhuis

DATA en OPENINGSTIJDEN
Inkooien
Keurdag
Opening
Keurdag cavia’s
Showdagen
Uitkooien

woensdag 13 oktober
donderdag 14 oktober
vrijdag 15 oktober
zaterdag 16 oktober
vrijdag 15 oktober
zaterdag 16 oktober
zaterdag 16 oktober

18:00 tot 21:00 uur
09:00 tot 17:00 uur
19:30 tot 22:00 uur
09:00 tot 16:30 uur
09:00 tot 22:00 uur
09:00 tot 16:00 uur
16:30 uur
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TENTOONSTELLINGSLOCATIE
Neefjes Tulpen
Oosteinde 114
1647 AG Berkhout
tel. 06 – 81650768

TENTOONSTELLINGSSECRETARIAAT
Kees Borst
p/a Berkenweide 31
1647 BG BERKHOUT
tel: 06 – 81650768
e-mailadres: secretaris.ewkc-pv@ziggo.nl

BANKGEGEVENS (t.b.v. betaling inschrijfgeld)
IBAN nr. NL74INGB0009695196 t.n.v. EWKC&PV

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT
Art. 1.

Deze tentoonstelling wordt gehouden volgens het Tentoonstellingsreglement van het
Facilitair Bureau van de KLN/NBS. Voor de Algemene Tentoonstellingsbepalingen verwijzen we naar de Almanak 2021.

Art. 2.

Elke inzender wordt geacht met dit reglement en deze bepalingen bekend te zijn en
zich eraan te onderwerpen.

Art. 3.

Gevraagd worden alle erkende rassen en kleurslagen van konijnen, cavia’s, hoenders,
dwerghoenders, Serama’s en sierduiven; zowel oud als jong (uitsluitend enkele nummers).
Bij de konijnen worden ook dieren gevraagd die, na 30 april geboren en minimaal 12
weken oud zijn. Deze mogen ingeschreven te worden in de C-klasse, bij de inschrijving
aan te geven met een ‘C’. Deze dieren behoeven, wat betreft gewicht en grootte, niet
aan de standaard te voldoen. Voor deze dieren is een aparte prijs beschikbaar, maar
ze doen niet mee aan de hoofdereprijzen.
De cavia’s dienen ingeschreven te worden in leeftijdsklassen: A (9 maanden en ouder),
B (6 t/m 8 maanden) of C (3 t/m 5 maanden).

Art. 4.

Alle ingeschreven konijnen moeten voorzien zijn van oormerken en (dwerg)hoenders,
Serama’s en sierduiven van een vaste voetring. Cavia’s dienen een plakkertje met
kooinummer in het oor te hebben.

Art. 5.

Het inschrijfgeld bedraagt per enkel nummer
Bij méér dan 10 enkele nummers
Catalogus (één per woonadres verplicht)
Administratie- en portokosten (geldt voor alle inzenders)

€ 3,25
€ 2,75
€ 3,25
€ 2,25

Inschrijving dient bij voorkeur via inschrijfformulier per email of post te geschieden.
Stuurt u het inschrijfformulier per post zorg dan voor voldoende frankering. Bij onvoldoende frankering wordt de inschrijving niet in behandeling genomen.
In het kader van de AVG dient u op het inschrijfformulier of bij digitale inschrijving aan
te geven of uw gegevens vermeld mogen worden in de catalogus en op de website.
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Art. 6.

Voor toezending van de catalogus per post wordt € 2,00 extra in rekening gebracht.

Art. 7.

Inschrijfformulieren moeten volledig worden ingevuld d.w.z. van elk ingeschreven dier
duidelijk: ras, kleur(slag), oormerken van konijnen, per kleurslag in de volgorde man
oud, vrouw oud, man jong en vrouw jong.
Tevens moet het juiste en volledige fokkersnummer, waarmee men voor dit seizoen bij
de K.L.N. of N.B.S. staat ingeschreven, worden vermeld. Noteer a.u.b. ook uw
telefoonnummer en/of e-mailadres op het formulier, zodat wij u kunnen bellen of mailen
bij eventuele vragen of als u één van de hoofdereprijzen heeft gewonnen.
Inzenders van hoenders moeten op het inschrijfformulier duidelijk vermelden of het om
hoenders of dwerghoenders gaat.
Vul ook in of u een rasprijs in eremetaal of geld uitgekeerd wilt hebben (indien niets ingevuld, wordt het geld!)

Art. 8.

Alle ingeschreven dieren moeten eigendom zijn van de inzender. Bij fraude, in welke
vorm ook, worden eventueel gewonnen prijzen niet uitgereikt.

Art. 9.

Elke inzender dient een afzonderlijk inschrijfformulier in te vullen. De inschrijving moet
uiterlijk zondag 3 oktober 2021 in het bezit zijn van de secretaris:
Kees Borst, Berkenweide 31, 1647 BG BERKHOUT (tel. 06-81650768,
e-mail: secretaris.ewkc-pv@ziggo.nl).
Het overmaken van het verschuldigde inschrijfgeld dient gelijktijdig met het inleveren
(opsturen) van het inschrijfformulier te geschieden op:
IBAN-nummer: NL74INGB00096 95196 t.n.v. EWKC&PV, onder vermelding van: inschrijfgeld TT2021 + naam inzender

Art. 10. Het inkooien van de dieren is alleen mogelijk op woensdag 13 oktober 2021 tussen
18:00 en 21:00 uur. Uitzondering daarop vormen de cavia’s. Deze mogen ook op vrijdag of zaterdag (vóór 09:00 u.) worden ingekooid. Alle dieren moeten worden aangevoerd in degelijk verzendmateriaal (geen dichtgespijkerde kisten of slappe dozen).
Art. 11. Bij het inkooien van de konijnen, (dwerg)hoenders en Serama’s moeten de ent bewijzen worden overhandigd aan de tentoonstellingssecretaris. De ent bewijzen zullen tijdens de gehele duur van de tentoonstelling op het secretariaat blijven en kunnen net
voor het uitkooien worden afgehaald.
Art. 12. Bij het niet inzenden van een dier moet een label met daarop vermeld " ABSENT " in
de kooi worden gelegd. Als het mogelijk is, stuur dan een ander dier in, maar wel van
hetzelfde ras, dezelfde kleurslag en hetzelfde geslacht. Geef dit bij het inkooien wel
even door aan de secretaris.
Art. 13. Het bestuur zorgt voor goede huisvesting en verzorging van de dieren, maar is niet
aansprakelijk voor sterfgevallen, het verloren gaan van dieren en/of andere schade.
Er kan nooit aanspraak op schadevergoeding worden gedaan, ontstaan door brand,
storm, molest, staking of welke oorzaak dan ook. Dit geldt ook als de tentoonstelling
voor de gehele duur of korter niet kan worden gehouden.
Art. 14. De dieren krijgen bij het inkooien direct de beschikking over water en voer, als u dat
niet wenst, dient u dit aan te geven op uw inschrijfformulier! De dieren zullen worden
gevoerd met eiwitarme korrels en goed hooi c.q. konijnen-, cavia-, hoender- en duivenvoer.
Art. 15. Zieke of onreine dieren zullen in overleg met dierenarts de heer Anema in de ziekenstal worden ondergebracht.
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Art. 16. Het keuren van de dieren (m.u.v. de cavia’s) zal op donderdag 14 oktober 2021 plaatsvinden en is niet toegankelijk voor inzenders. De uitspraak van de keurmeester is definitief en zonder beroep. De cavia’s worden gekeurd op zaterdag 16 oktober 2021.
Art. 17. Het inschrijfgeld van ingeschreven, maar niet ingezonden dieren wordt niet terugbetaald, maar vervalt aan de tentoonstellingskas. Hetzelfde geschiedt met niet
toegekende ereprijzen.
Art. 18. Het bestuur houdt zich het recht voor om bij verhindering van één of meer gecontracteerde keurmeesters andere daarvoor in hun plaats te benoemen. Dit geldt ook voor
wijziging van het aantal keurmeesters.
Art 19. Het afhalen van gewonnen (ere)prijzen kan geschieden op het secretariaat,
op zaterdag 16 oktober van 10:00 tot 16:30 uur.
Art. 20. Gewonnen hoofd- en ereprijzen worden uitgereikt volgens opgave van de keurmeesters, hierop is geen reclamatie mogelijk.
Art. 21. Gedurende de tentoonstelling is het niet toegestaan dieren uit de kooien te nemen, anders dan met toestemming en onder toezicht van iemand van het bestuur.
Het gebruik van keurstokjes is voor iedereen verboden.
Art. 22. Vanwege regelgeving en dierenwelzijn faciliteert het tentoonstellingssecretariaat geen
verkoop van dieren en/of stelt verkoop kooien ter beschikking.
Art. 23. De tentoonstelling wordt op zaterdag 16 oktober 2021 om 16:30 uur gesloten.
De dieren mogen niet anders worden afgehaald dan na dit tijdstip en tot 17:30 uur.
De ruimte mag door de inzenders met hun dieren pas worden verlaten op aangeven
van de tentoonstellingssecretaris, nadat alle dieren zijn uit gekooid.
Art. 24. De openingstijden van de tentoonstelling zijn:
vrijdag 15 oktober 2021 van 9:00 tot 22:00 uur
zaterdag 16 oktober 2021 van 9:00 tot 16:30 uur
De toegang is gratis.
Art. 25. Er wordt gebruik gemaakt van enkelvoudige beoordelingskaarten (dus geen duplicaten
beschikbaar!). Men mag deze pas tijdens het uitkooien van de lijn boven de kooi halen
en meenemen.
Art. 26. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. Door inschrijving
gaat de inzender akkoord met dit vermelde reglement.
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VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN PLUIMVEE
Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoenders worden toegelaten van fokkers, die al hun
dieren hebben laten enten tegen Pseudovogelpest. Elke inzending Serama’s, hoenders en
dwerghoenders dient vergezeld te gaan van een kopie van de ent verklaring. Deze ent verklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts, die de enting heeft verricht. De
ent verklaring dient de opgave te bevatten van het ras, het aantal dieren, hun gemiddelde leeftijd en de ringnummers van de betreffende dieren.
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-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 oormerken van te exposeren konijnen en de toegepaste entstof.
De kopie entbewijzen moeten bij het inkooien aan de tentoonstellingssecretaris worden
overhandigd!

KEURMEESTERS
KONIJNEN
Ab de Vos (A)
Alle overige rassen, tevens hoofdereprijzen
Rob Pronk (B)
Vlaamse Reus, Groot Lotharinger, Franse Hangoor, Groot Chinchilla, Nieuw-Zeelander,
Gele van Bourgondië, Groot Zilver, Belgische Haas, Wener, Angora, Rode Nieuw Zeelander, Zilvervos, Thüringer, Sallander, Rex, Havanna, Alaska, Deilenaar, Marter, Klein Chinchilla, Klein Lotharinger, Thrianta, Hollander, Klein Zilver, Tan, Hulstlander, Angoradwerg,
Nederlandse Hangoordwerg, Rexdwerg, Kleurdwerg (kleur) en Pool.
(toewijzing/verdeling rassen onder voorbehoud aantal ingeschreven dieren)

CAVIA‘S
Wilma Flokstra (A)
Alle rassen, tevens hoofdereprijzen

(DWERG)HOENDERS en SERAMA’S
Leo van Wetering (A)
Alle rassen, tevens hoofdereprijzen

SIERDUIVEN
John Hartman (A)
Alle rassen sierduiven, tevens hoofdereprijzen.
Vraagprogramma EWKC & PV – Open Tentoonstelling 2021 – pagina 8 van 12

HOOFDEREPRIJZEN en EREPRIJZEN

KONIJNEN
1. fraaiste konijn
2. aanvullende prijs bij keuring van meer dan 15 konijnen:
fraaiste konijn op 1 na
3. aanvullende bij keuring van meer dan 30 konijnen:
fraaiste konijn op 2 na
4. fraaiste oude ram
5. fraaiste konijn in de C-klasse
CAVIA’S
6. fraaiste cavia (A-, B- of C-klasse)
7. fraaiste cavia A-klasse
8. fraaiste cavia B-klasse (bekertje vervalt bij winnaar prijs 6)
9. fraaiste cavia C-klasse (bekertje vervalt bij winnaar prijs 6)
10. fraaiste oude beer
HOENDERS 4)
11. fraaiste hoender
12. aanvullende prijs bij keuring van meer dan 15 hoenders:
fraaiste hoender op 1 na
13. aanvullende bij keuring van meer dan 30 hoenders:
fraaiste hoender op 2 na
14. fraaiste oude (dwerg)hoender haan

beker +
bekertje +

€ 10,00 1)
€ 5,00

standaardje + € 5,00
beker 3)
beker +
€ 5,00
beker +
beker +
bekertje +
bekertje +
beker 3)

€10,00 1)
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

beker +

€10,00 2)

bekertje +

€ 5,00

standaardje + € 5,00
beker 3)

DWERGHOENDERS 4)
15. fraaiste dwerghoender
beker +
€ 10,00 2)
16. aanvullende prijs bij keuring van meer dan 15 dwerghoenders:
fraaiste dwerghoender op 1 na
bekertje +
€ 5,00
17. aanvullende prijs bij keuring van meer dan 30 dwerghoenders:
fraaiste dwerghoender op 2 na
standaardje + € 5,00
SERAMA’S 4)
18. fraaiste Serama
19. aanvullende prijs bij keuring van meer dan 15 Serama’s:
fraaiste Serama op 1 na
20. aanvullende prijs bij keuring van meer dan 30 Serama’s:
fraaiste Serama op 2 na
SIERDUIVEN
21. fraaiste sierduif
22. aanvullende prijs bij keuring van meer dan 15 sierduiven:
fraaiste sierduif op 1 na
23. aanvullende prijs bij keuring van meer dan 30 sierduiven:
fraaiste sierduif op 2 na
24. fraaiste oude doffer

beker +
bekertje +

€ 10,00 2)
€ 5,00

standaardje + € 5,00
beker +
bekertje +

€ 10,00 1)
€ 5,00

standaardje + € 5,00
beker 3)

1) Voor het fraaiste dier van deze (dier)groep stelt Kasper Faunafood een zak voer (20 kg) beschikbaar.
2) Voor het fraaiste dier van deze (dier)groep stelt Kasper Faunafood twee zakken voer (4 kg) beschikbaar.
3) Deze bekers zijn beschikbaar gesteld door Stichting Promotie Kleindiersport Noord-Holland.
4) Deze diergroepen worden samengevoegd als er sprake is van minder dan 10 dieren per diergroep.
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HOOFDEREPRIJZEN JEUGDINZENDERS
Deze prijzen kunnen uitsluitend gewonnen worden door jeugdinzenders (leeftijd t/m 17 jaar). Zij
dienen dit duidelijk te vermelden bij hun inschrijving.
25.
26.
27.
28.

fraaiste konijn
fraaiste cavia
fraaiste (dwerg)hoender, Serama
fraaiste sierduif

beker
beker
beker
beker
RASPRIJZEN

Bij inschrijving per ras van 4 t/m 19 dieren:
29. fraaiste dier

medaille

of

€ 1,50

Bij inschrijving per ras van 20 t/m 35 dieren;
30. fraaiste dier
31. fraaiste dier op 1 na

standaardje of
medaille
of

€ 3,00
€ 1,50

Bij inschrijving per ras van meer dan 35 dieren
32. fraaiste dier
33. fraaiste dier op 1 na
34. fraaiste dier op 2 na

bekertje
of
standaardje of
medaille
of

€ 5,00
€ 3,00
€ 1,50

Maak bij uw inschrijving duidelijk kenbaar of u een rasprijs in eremetaal of geld wilt! Is dit niet
duidelijk aangegeven dan krijgt u geld.
De hoofd-/ereprijzen en rasprijzen zijn alleen te winnen in concurrentie en met minimaal het
predicaat ZG. Voor hoofdereprijzen jeugdinzenders geldt minimaal het predicaat G.
BONDSPRIJZEN
KLEINDIER LIEFHEBBERS NEDERLAND (KLN)
Ereprijs 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 of oorspronkelijke soorten sier- en watervogels met ringen
van Aviornis en de NBvV 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.
Secretaris KLN: Mw. B.T.M. Sanders, e-mail: secretaris@kleindierliefhebbers.nl

Vraagprogramma EWKC & PV – Open Tentoonstelling 2021 – pagina 10 van 12

NEDERLANDSE BOND VAN SIERDUIVENLIEFHEBBERS-VERENIGING (NBS)
800 - R-prijs van € 4,00 per 15 werkelijk ingeschreven sierduiven, ter vrije beschikking van de
keurmeester. De R-prijs mag niet vallen op een dier waaraan al een prijs is toegekend. Het dier
dient minimaal 93 punten te hebben behaald.
Secretaris NBS: D.M. Meesters, e-mail: secretaris@sierduif.nl
De bondsprijzen worden door E.W.K.C. & P.V. aan de winnaars uitbetaald.

SPECIAALCLUBPRIJZEN
Enkele speciaal clubs stellen prijzen beschikbaar voor leden die met dieren deelnemen aan
Open Tentoonstellingen. Wij verwijzen wij u daarvoor naar de Almanak 2021. Om voor deze
prijzen in aanmerking te komen dient u zelf zorg te dragen voor informatievoorziening naar de
speciaal club.

PRESTATIEPRIJS
De inzender, die met vier door hem/haar bij het inkooien aan de secretaris opgegeven dieren,
het hoogst totaal aantal punten behaald, ontvangt een voerton beschikbaar gesteld door
Kasper Faunafood. Totaal aantal punten is de som van de punten, toegekend door de keurmeester en vermeld op de beoordelingskaarten van de betreffende dieren. Bij gelijk totaal aantal punten, beslist het lot. Alle (dier)groepen komen in aanmerking voor deze prijs.

EXTRA PRIJZEN
Een zakje voer (4 kg), beschikbaar gesteld door Kasper Faunafood, door de keurmeester vrij
toe te kennen aan een dier binnen zijn/haar keuring.

JEUGDPRIJZEN
Iedere jeugdinzender ontvangt een medaille en oorkonde
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Inschrijfformulier voor Open Tentoonstelling
georganiseerd door E.W.K.C. & P.V.
van 14 en 16 oktober 2021
GEGEVENS INZENDER
Naam
Adres
Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Lidnummer
KLN/NBS

IBAN NL

Jeugdlid ja / nee 1)

Rasprijzen in geld / eremetaal 1)

Mijn dieren mogen bij inkooien wel / geen 1) voer en water.
Ik geef wel / geen 1) toestemming om mijn gegevens te publiceren in de catalogus en op onze website.

GEGEVENS INZENDING
RAS

KLEUR

GESLACHT

LEEFTIJD

man/vrouw

oud/jong/A/B/C

MERKEN

Volledig ingevuld inschrijfformulier dient uiterlijk zondag 3 oktober 2021 in het bezit te zijn van de tentoonstellingssecretaris: Kees Borst, Berkenweide 31, 1647 BG BERKHOUT. Email: secretaris.ewkc-pv@ziggo.nl
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