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.VRAAGPROGRAMMA                                            

Jongdierendag  2019 
 

GEORGANISEERD DOOR: 

 

Kleindierensportverenigingen: WAALWIJK EN OMSTREKEN                Waalwijk 

  

 

  07 SEPTEMBER 2019  

   
 

  Let op nieuw adres: boerderij tegenover 

                                  Baan 13                      

                           5171 NC    KAATSHEUVEL 
 

 

 

Secretariaat: P.Stokkermans 

                    Vaartstraat 36 

                    5171 JE  Kaatsheuvel 

                    0416-276885                                              

                    info@waalwijkenomstreken.nl 
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Sluiting inschrijving:  
                     ZATERDAG 31 AUGUSTUS 
                                                                                             

 

 

 

 Jongdierendag  2019 
 
Jongdierendag Waalwijk en Omstreken 
Ook uitgenodigd  belangstellende leden van: 
 
                                                      Nooit te Goed uit s' Gravenmoer                                   
                                                       
                                                     
                                                    
 
 
Beste Sportvrienden, 
 
Het is ons een genoegen om u bij deze uit te nodigen voor onze jaarlijkse   

    jongdierenkeuring. 
Hopelijk hebben vele leden weer prachtige dieren in de kooien om na de    
vakantie weer aan een mooi show seizoen te beginnen. 
Waalwijk en Omstreken wil het show seizoen starten met een jongdierendag 

    op zaterdag 07 September 2019. 
     

De afgelopen jaren was het een gezamenlijke dag met verenigingen uit de   
omgeving, helaas is dit door te geringe belangstelling niet meer mogelijk,  
De leden van “Nooit te Goed” s’Gravenmoer maakte hier wel gebruik van.  
Zij zijn ook dit jaar van harte welkom om hun dieren gezamenlijk met 
 “Waalwijk en Omstreken” te laten beoordelen door een deskundige jury. 
Alle inzenders, ongeacht welke vereniging dingen mee naar de prijzen. 
  
Om het voor de inzenders aantrekkelijk te maken om de gehele dag aanwezig te  
zijn, is er voor iedere inzender koffie, fris en een eenvoudige broodmaaltijd voor  
een geringe vergoeding van € 5,00,graag opgeven op inschrijfblad.  
Breng vrienden en familie mee, schrijf dieren in. Het moet toch lukken om  
een paar honderd dieren in de kooien te kunnen verwelkomen. 
 
Tot ziens op zaterdag 07 September 2019 
 
Met vriendelijke groet. 
Pluimvee vereniging Waalwijk en Omstreken 

 
 
                                        LET OP      Nieuwe locatie: 
                                                           Boerderij tegen over.  
                                                           Baan 13 
                                                           5171 NC  Kaatsheuve                                                                
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Het Bestuur: 
 

Voorzitter:             Dhr. Vacant 

Secr/penm.:       Dhr.P.Stokkermans 

                                  E-mail:  info@waalwijkenomstreken.nl     

Commisarissen:  Dhr.A.Segers. Dhr. M.in’t Groen.Dhr J.Poldervaart  

  

Locatie:               Boerderij tegen over 

                                  Baan 13 
                                  5171 NC  Kaatsheuvel 

Openingstijden: zaterdag 07 September 2019 van 9.30 tot 17.00 uur 

Keuring:             zaterdag 07 Septembervanaf 9.30 uur 

Inschrijfgeld: €2.00 per dier, jeugdleden €1.50voor de eerste 4 dieren 

Inkooien:            zaterdag 07 September 2019 van 8.30 tot 9.00uur 

Prijsuitreiking:  zaterdag 07 September 2019 ± 16.00 uur 

Betaling:            Rabobank nummer:NL 89 RABO  0105787817 

Sluiting inschrijving: Zaterdag 31 augustus 2019 

Secretaris:        P.W.G Stokkermans 

                              Vaartstraat 36 
                              5171 JE Kaatsheuvel  
                              0416-276885 
                              info@waalwijkenomstreken.nl 
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KEURMEESTER: 
 

 

KONIJNEN:        Mevr Anja van Drongelen-den Exter           (C)    Poortugaal 

 

HOENDERS:      Dhr.  Bertus Zomer                                       (C)    Houten 

 

SIERDUIVEN:    Dhr. Martin Treffers                                     (C)    Waspik 

 

PRIJZENSCHEMA: 
 

 

 

Konijnen: Fraaiste dier ram                                                               zak voer 

 Fraaiste dier voedster                                                       zak voer 

 

 

Grote Hoenders:   Fraaiste haan                                                           zak voer 

                             Fraaiste hen                                                             zak voer 

 

Dwerg Hoenders: Fraaiste haan                                                           zak voer 

                             Fraaiste hen                                                             zak voer. 

 

Sierduiven:      Fraaiste doffer                                                         zak voer 

                            Fraaiste duivin                                                         zak voer 

 

Prijzen alleen te winnen in concurrentie en minimaal 25 ingezonden dieren, bij minder dieren 

wordt er een prijs uitgereikt: Fraaiste dier van de keuring: 

PRIJZENSCHEMA JEUGD: 

 

Konijn:                   Fraaiste konijn                    m/v                        Beker 

Grote Hoenders:     Fraaiste Grote Hoenders     m/v                        Beker 

Dwerg Hoenders:   Fraaiste Dwerg Hoenders    m/v                       Beker 

Sierduiven:             Fraaiste Sierduif                  m/v                       Beker 

 



 5 

 

 

 

 Voorwaarden voor inschrijving:                              
 

De dieren die ingeschreven worden moeten in dit jaar geboren zijn,2019. 

De dieren moeten allen voorzien zijn van een geldige voetring of tatoeëer 

nummer 

Konijnen moeten minimaal 14 dagen van te voren ingeent zijn tegen: 
 Rabbit Viral Haemorragic Disease RVHD type 2 

Hoenders moeten minimaal 14 dagen van te voren ingeënt zijn tegen: pseudovogelpest (NCD) 

en de ent verklaring moet bij het secretariaat van de jongdierendag aanwezig zijn,zo niet 

dan kunnen je dieren niet gekeurd worden.  

 

Verdere voorwaarden geldt het KLN tentoonstellingsreglement ziet almanak 2019 

 

De catalogus: U kunt een exemplaar ophalen bij het secretariaat, tijdens het inkooien, zonder 

predicaten. Dezen kunt u na afloop van de keuring na believen zelf invullen.  

 

De keuring is voor alle belangstellenden toegankelijk en de entree is geheel gratis, tevens kunnen 

er eventueel vragen gesteld worden aan de keurmeesters over de dieren. 

 

De dieren moeten tussen 8.00 uur en 9.00 uur ingekooid zijn, Voor elk dier is er een 

tentoonstellings kooi aanwezig. 

 

De keuring begint om 9.30 uur tot ongeveer 14.00 uur. 

 

Inschrijvingen inleveren bij het secretariaat . 

 

De inschrijving sluit op zaterdag 31 augustus 2019. 
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 INSCHRIJFBLAD  JONGDIERENDAG   

              07 SEPTEMBER 2019                                     
Locatie:  

Boerderij tegen over   Baan 13   5171 NC  Kaatsheuvel 

  

Naam inzender: …………………………………………….senior/jeugdlid  

Adres:……………………………………………………….Postcode:……. 

Woonplaats:…………………………………………. 

Tel.no.:…………………………………. 

Vereniging: ……………………………………..   fokkerskaart nr. ….-………….. 

Noteer mij als schrijver/aandrager bij de konijnen/hoenders/dwerg hoenders/duiven 
Bij elke diergroep een formulier gebruiken en bij hoenders vermelden groot of dwerg 

i.v.m AVG: zie privacy verklaring op onze site.     www.waalwijkenomstreken.nl 
 

Verteer gehele dag  a €5.00 = € ………,… 

….  Konijnen             a €2.00 = €………..,…          Betaling 
….  Cavia’s               a €2.00 = €………..,…                               Verschuldigd bedrag overmaken op: 

….  Hoenders           a €2.00 = €………..,…                         Rabobank rek:NL89 RABO 105787817 
….  Dw Hoenders    a €2.00 = €………..,…                               tnv Gecomb.pluimvee en konijnenver Waalwijk e.o. 
….  Sierduiven         a €2.00 = €………..,…                               Vaartstraat 36   
... .  Administratie     a €0.00 = €………..,…                               5171 JE Kaatsheuvel 
….  Catalogus          a €0.00 = €………..,… 
---------------------------------------------------------- 
       Totaal                                €………..,… 
 

De hoenders\konijnen moeten geënt zijn en er moet een kopie van de 
entverklaring worden meegestuurd met de inschrijving of ingeleverd bij het 
secretariaat. 
INSCHRIJVING SLUIT:  ZATERDAG 31 AUGUSTUS. 

 

                                                                

      

No Ras Kleur M/V O/J Merk 
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

http://www.waalwijkenomstreken.nl/

