VRAAGPROGRAMMA
OPEN TENTOONSTELLING
WAALWIJK EN OMSTREKEN
Waarbij ondergebracht: Clubshow Waalwijk en Omstreken

08-09-10-11 OKTOBER 2020
INKOOIEN 08-10-2020
Sluiting inzending 15-09-2020

Locatie: Manege PSV de Paardevriend
Druneseweg 23, 5143 NE WAALWIJK
WIJ VRAGEN: Konijnen, cavia’s, hoenders, dwerghoenders,
sierduiven, oorsp. duiven .
Extra prijs: Collectie prijs: €25.00 per diergroep.

afzender: secretariaat
Waalwijk en Omstreken
Vaartstraat 36,
5171 JE Kaatsheuvel.
tel 0416 276885
info@waalwijkenomstreken.nl
www.waalwijkenomstreken.nl

voorwoord

Beste kleindieren liefhebbers,
Het is mij een genoegen u het vraagprogramma van de open show
“WAALWIJK EN OMSTREKEN” georganiseerd door
kleindierenvereniging: Waalwijk en omstreken aan te bieden.
Zeker in deze moeilijke tijden van wegen het covid-19 virus, willen wij
toch een openshow organiseren, aangezien wij beschikken over een
mooie en goed geoutilleerd manege waar voldoende ruimte is voor
mens en dier.
Wij zijn er ons van bewust dat al onze voorbereidingen voor niets zijn
mocht het virus weer vererger en wij onze show alsnog moet afgelasten
Laten we van het beste uitgaan en in 2020 weer een mooie show neer
zetten waar vooral de dieren tot hun recht komen en de inzender elkaar
weer op een sportieve manier kunnen bestrijden met de behaalde fok
resultaten.
Het een en ander houd wel in dat ook onze show niet ontkomt aan de
gesteld regels zoals deze gelden vanuit de overheid betreffende het
covid-19 virus, er zal dan ook strikt de hand aan worden gehouden.
Graag zien wij u op 8-11 oktober bij manege van PSV te Waalwijk

Namens kleindierenvereniging Waalwijk en Omstreken

OPEN TENTOONSTELLING .
WAALWIJK EN OMSTREKEN
Waarbij ondergebracht: Clubshow Waalwijk en Omstreken
TENTOONSTELLINGSBESTUUR.
Voorzitter:a.i.
Ad Dekkers.
Tel: 0416-272728
Secretaris:
P. Stokkermans,
Vaartstraat 36,
5171 JE Kaatsheuvel.
Tel: 0416-276885
E-mail: info@waalwijkenomstreken.nl
Penningmeester:
P.Stokkermans
Commissieleden:
M. in ’t Groen.
J. Poldervaart.
A.Segers.
Veterinair toezicht:
Drs. W.M.P.M. Maas,
1e Zeine 112 5144 AM Waalwijk.
Tel. 0416-334000.
KLN gedelegeerde:
M. Damen
Beekkant 17
5271 EG St. Michielsgestel
Tel:073-5513674
Openingstijden:
Vrijdag 09 oktober 2020 van 16.00 tot 18.00 uur.
Zaterdag 10 oktober 2020 van 10.00 tot 18.00 uur.
Zondag 11 oktober 2020 van 10.00 tot 16.00 uur.
Voercommissie:
Alle leden van W. en O. o.l.v. M. in 't Groen.
Inkooien:
Donderdag 08 oktober 2020 vanaf 19.00 tot uiterlijk
22.00 uur.
Vroeger inkooien in overleg met tentoonstellingssecr.
AVG:
zie privacy verklaring op: www.waalwijkenomstreken.nl

Keurdag

Uitkooien:
Locatie:

Prijsuitreiking:

Vrijdag
9 oktober 2020 vanaf 9.00 uur, alleen
toegankelijk voor de daartoe door het bestuur
aangewezen personen.
Zondag 11 oktober 2020 vanaf 16.00 tot uiterlijk 16.30
uur.
Manege van PSV. de Paardenvriend
Druneseweg 23 5143 NE Waalwijk
Telf:06-16529499 alleen tijdens tentoonstelling
Hoofdereprijzen:

Zondag 11 oktober 2020 om 14.00 uur
Ere prijzen:
Beoordelingskaarten:
Inschrijfgeld:

Afhalen tijdens openingsuren van het secretariaat.
In enkelvoud boven kooi,meenemen na tentoonstelling
Voor alle diergroepen € 3,00 per nummer.

jeugdleden:

€ 2,00 voor de eerste 8 dieren, daarna € 3,00 per
nummer.
€ 3,00 per gezin.
€ 3,50 voor alle inzenders verplicht. (Een per gezin).

Adm. kosten:
Catalogus:

Inschrijfformulieren zenden aan:
Secr. P. Stokkermans,
Vaartstraat 36, 5171 JE Kaatsheuvel.
E-mail: info@waalwijkenomstreken.nl
Sluiting inschrijving: Dinsdag 15 september 2020.
Betalen:
Gelijktijdig met verzenden inschrijfformulier
Inschrijfgeld:
Rabobank nummer NL 89 RABO 01057.87.817
t.n.v
Waalwijk en Omstreken,
Vaartstraat 36
5171 JE
Kaatsheuvel
Reclames:
Voor 15 december 2020.

Tentoonstellingsbepalingen.
- Voor alg. tentoonstellingsbepalingen zie KLN-almanak 2020
- Gevraagd op deze open tentoonstelling worden alle erkende rassen en
kleurslagen:

oorspr.duivenrassen ,konijnen, cavia’s,
sierduiven, hoenders en dwerghoenders.
in oud en jong zowel mannelijk als vrouwelijk.
Konijnen welke zijn geboren na 30 april 2019,doch tenminste 12 weken oud op
de dag van de keuring kunnen in de jeugdklasse (C KLAS)worden
ingeschreven. Dit moet door de inzender zelf worden aangegeven op het
inschrijfformulier, deze dieren doen mee voor het kampioenschap
jeugdklasse,verder doen zij gewoon mee met de ere prijzen.
Cavia’s in A-B-C klasse aangeven op inschrijfformulier.
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 hoenders of dwerghoenders
dient vergezeld te gaan van een kopie van de entverklaring, waaruit blijkt dat al
het pluimvee van betreffende sportfokker voor zover het ouder is dan 30 dagen
tenminste 2 weken en ten hoogste 5 maanden voor aanvang van de tentoonstelling op de omschreven wijze is geënt tegen pseudo-vogelpest. 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.

www.waalwijkenomstreken.nl

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 opgaven te bevatten van het ras, de te exposeren oormerken
en de toegepaste entstof.
PRIJZEN BONDEN:
Ereprijs

400

Nederland

- Kleindier Liefhebbers
(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 punten is. Ook dieren met buitenlandse EE merken of
oorspronkelijke soorten sier- en watervogels en oorspronkelijke duiven met
ringen van Aviornis en de vogelbond 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
Secr. B.T.M (Erna) Sanders

(mailto:ernasanders@kleindierliefhebbers.nl)

NBS Prijzen
Ereprijs 800 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 en minimaal 93 punten hebben gehaald.
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Prov.afdeling Noord-Brabant Kleindieren liefhebbers Nederland
De prov. afdeling Noord-Brabant stelt in iedere diergroep een extra prijs van
€5.00 ter beschikking voor het beste dier van een jeugdlid.
Secr. M..Maas-Sep, Calfven 163, 4641 RJ Ossendrecht. Tel: 0164-614359

Keurmeesters.
GROTE HOENDERS:
Dhr. Roberto Gatti
Dhr. Benno Crezee

DWERGHOENDERS.
Dhr. Roberto Gatti

(A) HEP.

overige rassen

(C) Noord -Hollands hoen, Barnevelder, Orpington.
Brahma. Modern en Oud Engels Vechtkriel.

(A)

HEP

overige rassen.

Mevr. Margriet Maas-Sep (B) Friese kriel. Twentse kriel. Antwerpse baard kriel
Vorwerk kriel. Ned. Sabelpoot kriel.
Rijnlanderkriel. Leghornkriel.
Dhr. Benno Crezee
(C). Barnevelderkriel, Orpington kriel.
New Hampshire kriel. Noord-Hollandsekriel.
Modern en Oud Engels vechtkriel
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OORSPRONKELIJKE DUIVEN
Mevr Margriet Maas-Sep
(A)

HEP Oorspr.duiven.

SIERDUIVEN.
Dhr. Martin van Uden

(A)

HEP alle rassen

KONIJNEN.
Dhr René Stobbelaar

(A)

HEP .overige rassen

Mevr.Anja v.Drongelen-Exter(C) Franse Hangoor, Belgische Haas.
Wener. Rex. Havanna Satijn.
CAVIA'S.
Mevr. Anita Cramer

(A)

HEP Alle rassen

Indeling keurmeesters is onder voorbehoud.
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PRIJZENSCHEMA:
WAALWIJK EN OMSTREKEN.
Evenals vorig jaar is het "Waalwijk en Omstreken" wederom gelukt u een
prachtig prijzenpakket voor te schotelen.
Hoofdereprijzen:
1. De algemeen kampioen ontvangt van Waalwijk en Omstreken fraaie
BEKER. Dit geldt voor konijnen, cavia's, hoenders, dwerghoenders,
serama, sierduiven, siervogel, oorspronkelijk en gedomesticeerde
watervogels.
Minimaal te behalen met predikaat "ZG".
Siergevogelte - * Oorspronkelijke duivensoorten.
De hoofdereprijs wordt beschikbaar gesteld voor de fraaiste in de
grootste groep, tenzij in een andere groep een hoger predikaat is
gevallen .
Algemeen kampioen Jeugdklasse (C Klas ) Konijnen. Fraaie beker.
Extra Prijs.
Collectie prijs: €25.00
Fraaist 5 vooraf aangekruiste dieren in een diergroep, alleen in
concurrentie. Inzender geeft bij inkooien, 5 kooinummers op, de
beoordelingspunten worden op geteld. Bij gelijke stand gaat man voor
vrouw, nog geen winnaar wordt er geloot.
Bekend making tijdens prijsuitreiking.
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TER AANMOEDIGING VAN DE JEUGD:
2.
ALGEMEEN KAMPIOEN JEUGDLEDEN:
Fraaie BEKER, dit geldt voor konijnen, cavia’s, hoenders,
dwerghoenders, sierduiven, oorspr.duiven.
Ereprijzen:
3
De winnaar van het beste dier van de keurmeester een prachtige
BEKER.
Minimaal te halen met predikaat: "ZG".
Rassenprijzen.
Voor alle dierengroepen geldt:
4.
5 t/m 12 dieren bekertje
5.
13 t/m 18 dieren beker
19 t/m 30 dieren:
6a.
Mooiste beker.
6b.
Mooiste op één na bekertje.
31 t/m 50 dieren:
7a.
Mooiste beker.
7b.
Mooiste op één na beker
7c.
Mooiste op twee na bekertje.
Bij meer dan 50 dieren per ras vindt splitsing van het prijzenpakket plaats over
de geslachten en/of kleurslagen in het ras
Voor cavia's geldt de volgende onderverdeling:
a:
Gladhaar
b:
Gekruind
c:
Borstelhaar
d:
Overige haarstructuren.
Per structuurgroep wordt dezelfde verdeling gehanteerd als bij de overige
diergroepen. Tevens ontvangt de beste cavia ook een beker welke wordt
toegekend door de keurmeester. (ereprijs 3)

PRIJZEN SPECIAALCLUBS.
Voor de prijzenschema's van de speciaal clubs, zie de KLN almanak kleindieren
2020.
WAALWIJK EN OMSTREKEN.
Algemeen clubkampioen hoenders.
Algemeen clubkampioen dwerghoenders.
Algemeen clubkampioen Sierduiven.
Algemeen clubkampioen Konijnen.
Algemeen clubkampioen Cavia,s.

Fraaie bokaal
Fraaie bokaal
Fraaie bokaal
Fraaie bokaal
Fraaie bokaal

Prijzen zijn alleen te behalen met minimaal predikaat ZG.
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