Vraagprogramma
OPEN TENTOONSTELLING

Voor :
Konijnen, cavia’s, hoenders, sierduiven,
dwerghoenders, sier- en watervogels en
AOC-Klasse in alle diergroepen

25, 26 en 27 oktober 2019

WWW.ZAANSTADSHOW.NL
Let op!! Sluiting inschrijving op Dinsdag 1 oktober
Tentoonstellingsruimte:
Hippisch Centrum de Delft
Akere 6a,
1566 AZ Assendelft
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Voorwoord Zaanstadshow
Beste Kleindiersportvrienden,
Hierbij bieden wij u het vraagprogramma van de Zaanstadshow aan. Zoals u kunt zien een
andere lauout van de voorkant van het vraagprogramma, maar we gaan ook naar een
andere locatie.
Na bijna 30 jaar onderdak voor de show te hebben gehad bij Ranzijn Tuin en Dier te
Zaandam, zijn wij zonder reden door de nieuwe bedrijfsleider de deur gewezen. Hier
waren wij wel even door overdonderd, maar we zijn niet bij de pakken neer gaan zitten.
We zijn meteen in actie gekomen en we werden hartelijk ontvangen bij manege De Delft
in Assendelft. Een mooie locatie met ruime parkeergelegenheid en gezellige bar.
Zoals u van ons gewend bent, hebben wij ook dit jaar een mooi prijzenpakket. Tevens
hebben we weer toppers van keurmeesters die uw dieren na eer en geweten zullen
beoordelen.
Op vrijdagavond om 20:00 uur zullen we de show gaan openen en kunnen wij u tevens
een volledig ingevulde catalogus aanbieden. Zondagmiddag vindt de prijsuitreiking voor
de jeugd om 14:00 plaats en wordt tevens het winnende nummer voor de Vleesschotel
t.w.v. € 75,00 getrokken. Hierbij is uw kooinummer uw lotnummer, voor meer informatie
zie het vraagprogramma.
Daarnaast kan ik u alvast vertellen dat de volgende tentoonstelling in 2020 een dag korter
zal zijn: i.p.v. donderdagavond vrijdagavond inkooien en er zal dan op zaterdag gekeurd
worden en op zondag hebben we dan nog een mooie showdag. De kooien zijn bereikbaar
via een verhard pad.
Voor de goede orde maken wij u erop attent dat het uitkooien dit jaar een uur eerder is.
Ik hoop van harte dat u uw dieren inzendt op de Zaanstadshow en wij u mogen begroeten
op onze prachtige nieuwe locatie bij manege De Delft.
Vriendelijke sportgroet,
Patrick van der Hoorn
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Open Tentoonstelling

Georganiseerd door de Stichting Zaanstadshow te Zaanstad
www.zaanstadshow.nl
Tentoonstellingsbestuur:
Voorzitter
2e Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemene Organisatie

P. v.d. Hoorn
W. van Buuren
R. Levering
J. Veenboer
P. v.d. Hoorn, J. Kerssens en S. Bloetjes

Commissies:
Konijnen
Hoenders, watervogels en sierduiven
Pers en propaganda
Vervoer
Voedercommissie
Zaalindeling

W. van Buuren
J. Kerssens
R. Meijsen
P. v.d. Hoorn en P. Ruis
G. Bloetjes
S. Bloetjes

Controlerend Dierenarts
Dierenartspraktijk Assendelft.
Dorpsstraat 733, 1566 EG, Assendelft. Telefoon: 075-6875465.

Tentoonstellingsruimte:
Hippisch Centrum de Delft, Akere 6a, 1566 AZ Assendelft, tel 075 – 6875084
Openingstijden

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

18.00 – 22.00 uur
10.00 – 17.00 uur
10.00 – 15.00 uur

25 oktober 2019
26 oktober 2019
27 oktober 2019

Tentoonstellingssecretariaat
R. Levering, Dorpsstraat 488, 1566 BW Assendelft,
Telefoon: 06-46232562
E-Mail: r.levering@chello.nl
KLN Gedelegeerde
Dhr. J. Oudhuis: Van Reedestraat 4, 1701 EL Heerhugowaard.
Tel. 06-12994321. johannesoudhuis@gmail.com
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KEURMEESTERSINDELING
Konijnen
HEP jury:

G. Grooten (A), P. Huygens (A), K. Cats (A)

P. Huygens (A)

Vlaamse reus, Groot Lotharinger, Klein Lotharinger, Klein
Zilver, Zwart Grannen, Gouwenaar, Rex, Angora, Thuringer,
Belgische haas, Sallander, Rus konijn, Ekster konijn, Zilvervos
en Havanna.
Ned. Hangoordwerg, Meisner hangoor en Engelse hangoor.
Hollander, Groot Zilver, Californian, Kleurdwerg, Rijnlander,
Deilenaar, Papilion, Groot Chinchilla, Klein Chinchilla en
Polen.
Alaska, Rode-Nieuwzeelander, Tan, Franse hangoor en Duitse
hangoor.
Zilvervos, Thuringer, Sallander, Luch, Parelfeh, Beige, Marter,
Hulstlander en de Polisch.

K. Cats (A)
G. Grooten (A)

T. van Leeuwen (C)
H. Visser (C)

Cavia’s
G. Grooten (A):

Alle variëteiten, tevens HEP

Grote Hoenders
A. Meester (A):

Alle rassen, tevens HEP

Dwerghoenders
J. Voets (A):

Alle rassen, tevens HEP

Oorspronkelijke en Gedomesticeerde Watervogels
J. van Riessen (A):
Alle rassen, tevens HEP
Siervogels
J. Voets (C):

Alle rassen, tevens HEP

Oorspronkelijke duiven
J. van Riessen (A):
Alle rassen, tevens HEP
Sierduiven
H. Schwartz (A):

Alle rassen, tevens HEP

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.
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Tentoonstellingsreglement
Artikel 1
Algemene tentoonstellingsbepalingen. Zie Almanak 2019
Artikel 2
Aan deze tentoonstelling kan alleen worden deelgenomen, indien men in het bezit is van een
geldige fokkerskaart voor de diergroep waarvoor men inzendt.
Artikel 3
Gevraagd worden in alle erkende rassen en kleurslagen en AOC-Klasse konijnen, cavia's, hoenders,
dwerghoenders, sier- en watergevogelte en sierduiven, in oud en jong zowel mannelijk als
vrouwelijk.
Koppels oorspronkelijke watervogels worden als enkel nummer beoordeeld en dingen dus ook
gewoon mee naar de uitgezette ereprijzen, zij worden slechts als koppel ingekooid. Deze dieren
moeten voorzien zijn van een door de KLN erkende vaste voetring of tatoeëring, m.u.v. cavia's.
Cavia’s kunnen in drie leeftijdsklassen worden ingeschreven: A klasse; ouder dan 9 maanden, B
klasse; van 6 tot 9 maanden en C klasse; van 3 tot 5 maanden. De klasse moet duidelijk op het
inschrijfformulier vermeld staan! Indien u dit niet op het inschrijfformulier aangeeft, worden de
dieren onder de A klasse ingedeeld. Cavia’s moeten voorzien zijn van een oorplakker met het
kooinummer op het linkeroor van de cavia.
Konijnen worden tevens gevraagd voor de Jeugd (C)-klasse. Hiervoor komen alleen konijnen in
aanmerking die na 30 april 2019 geboren zijn en minimaal 12 weken oud zijn. Deze dieren
behoeven voor wat betreft gewicht en grootte niet aan de eisen van de standaard te voldoen.
Voor deze klasse geldt een apart prijzenschema.
Artikel 4
Sen < 8 Sen > 8
Junioren
Het inschrijfgeld per enkel nummer € 3,50 € 3,00 € 1,75
Catalogus (per gezin 1 verplicht)
€ 3,50 € 3,50 € 3,50
Administratiekosten
€ 3,50 € 3,50 € 3,50
Verkoopkaarten per stuk
€ 1,50 € 1,50 € 1,50
De inschrijfformulieren dienen uiterlijk Dinsdag
tentoonstellingssecretaris.

1 oktober 2019 in het bezit te zijn van de

Het verschuldigde inschrijfgeld dient gelijktijdig te worden overgemaakt op
Bankrekeningnr. NL24RABO0374990662 t.n.v. Stichting Zaanstadshow te Assendelft.
Indien het inschrijfgeld vóór de show niet is voldaan, heeft u geen recht op prijs uitkering.
Artikel 5
De dieren dienen in het tentoonstellingsgebouw te worden afgeleverd op:
donderdag 24 oktober 2019 tussen 19.00 en 21.00 uur.
Het afhalen der dieren kan geschieden op:
zondag
27 oktober 2019 om 15.00 uur.
Artikel 6
Zieke of onreine dieren worden geweigerd. Bij weigering vervalt het inschrijfgeld aan de
tentoonstellingskas. Voor absente dieren wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.
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Artikel 7
Voor sterfte of schade of verloren gaan van ingezonden dieren of verzendmateriaal en andere
eigendommen tijdens de tentoonstelling is noch het bestuur, noch de Stichting aansprakelijk.
Arikel 7a
Cavia’s worden gevoerd met veel andijvie en witlofpeen/winterpeen. Zij die hun dieren water
willen verstrekken worden verzocht drinkflessen mee te nemen.
Artikel 8
De verkoop van dieren geschiedt à contant en mag alleen plaatsvinden via het verkoopbureau.
Het verkoopbureau is geopend van zaterdag 11.00 uur tot zondag 15.00 uur tijdens de
openingsuren.
Gekochte dieren kunnen zondag 27 oktober 2019 na 14.00 uur onder toezicht van leden van het
bestuur worden uitgekooid. De verkoper betaalt 10% van de verkoopprijs aan de
tentoonstellingskas. Na aankoop zijn alle risico’s voor de koper. Bij vergissing van het
verkoopbureau wordt de koop nietig verklaard.
Artikel 9
Voor hoenders, dwerghoenders en kwartels is een entbewijs tegen pseudovogelpest verplicht.
Voor konijnen is een entbewijs verplicht waaruit blijkt dat de dieren zijn ingeënt tegen RHD 2
Dit entbewijs dient tegelijk met het inkooien der dieren te worden afgegeven aan het
tentoonstellingsbestuur. Bij het te koop zetten moet de verkoper zorgen dat, voor ieder te koop
gezet dier een kopie ent bewijs aanwezig is en deze voor de verkoop aflevert bij het secretariaat.
(Zie voor beide diergroepen de tekst na artikel 18)
Artikel 10
Ereprijzen kunnen uitsluitend gewonnen worden met dieren met minimaal het predicaat ZG.
Artikel 11
Nagekomen ereprijzen worden in de catalogus bekend gemaakt.
Artikel 12
Het is verboden dieren uit de kooi te nemen, behalve door leden van het bestuur of door het bestuur
aangewezen personen. Het gebruik van een keurstok is bij alle dieren verboden.
Artikel 13
Gewonnen prijzen kunnen worden afgehaald op het tentoonstellingssecretariaat:

Zondag 27 oktober 2019 tussen 11.00 en 15.00 uur.
Alle ereprijzen dienen op de tentoonstelling te worden afgehaald.
Artikel 14
Niet opgehaalde prijzen tijdens de show anders dan geld, worden na de show niet meer uitgekeerd.
Artikel 15
Definitie jeugdlid volgens KLN: Jeugdleden hebben een leeftijd van 6 t/m 16 jaar. Het volle jaar
nadat jeugden 17 jaar zijn geworden, wordt pas gezien als een senior lid.
Artikel 16
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het tentoonstellingsbestuur.
Artikel 17
AVG: Het bestuur plaatst alleen uw naam, fokkernummer en gewonnen prijs in de catalogus.
Inschrijf gegevens blijven alleen in bezit en inzage van het tentoonstelling secretariaat.
Artikel 16
Vrije verkoop van dieren is toegestaan mits deze geënt (bewijs aanvoeren) zijn. De verkoper dient
een verkoopkaart aan te schaffen bij het secretariaat.
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VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN PLUIMVEE
Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoenders, dwerghoenders en siervogels worden toegelaten
van fokkers die al hun hierboven genoemde dieren hebben laten enten tegen pseudo-vogelpest
(NCD). Elke inzending hoenders, dwerghoenders en siervogels dient vergezeld te gaan van een
entverklaring. Deze entverklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en door de dierenarts die
de enting heeft verricht. De entverklaring dient een 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 twee weken en ten hoogste vijf
maanden voor de aanvang van de tentoonstelling is geënt volgens een toegestane methode.
Het origineel van de entverklaring wordt bewaard bij de vereniging waarvan men lid is.
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 opgave te bevatten van het ras, de te exposeren oormerken en de
toegepaste entstof.
Als bestuur van de Zaanstadshow waken wij over de gezondheid van uw en onze dieren. We zullen
dan ook de entingsbewijzen en de aanwezige dieren controleren. Geen entingsbewijs is geen
deelname aan deze tentoonstelling. Wij hebben het recht om deze dieren te verwijderen van de show
(zonder restitutie). Bij wijzigingen van dier, dit direct doorgeven aan het secretariaat.
HOOFDEREPRIJZEN

Konijnen
1.
2.
3.
44.
45.
4.
5.

€ 30,00
€ 20,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 5,00

Fraaiste Konijn
Fraaiste Konijn op 1 na
Fraaiste Konijn op 2 na
Fraaiste Konijn op 3 na
Fraaiste Konijn op 4 na
Fraaiste Konijn C-klasse
Fraaiste Konijn C-klasse op 1 na

Cavia’s
6.
Fraaiste Cavia
€ 30,00
7.
Fraaiste Cavia A Klasse (niet winnaar HEP 6) *
€ 10,00
8.
Fraaiste Cavia B Klasse (niet winnaar HEP 6) *
€ 10,00
35. Fraaiste Cavia C Klasse ( niet winnaar HEP 6 ) *
€ 10,00
* Vervalt indien winnaar al prijs 6 heeft gewonnen.
Bij minder dan 50 cavia’s respectievelijk € 15,00, € 5,00, € 5,00 en € 5,00

Hoenders
9.
10.
11.

€ 30,00
€ 20,00
€ 10,00

Fraaiste Hoen
Fraaiste Hoen op 1 na
Fraaiste Hoen op 2 na
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Bij minder dan 50 hoenders respectievelijk € 20,00, € 10,00 en € 5,00

Dwerghoenders
12. Fraaiste Dwerghoen
€ 30,00
13. Fraaiste Dwerghoen op 1 na
€ 20,00
14. Fraaiste Dwerghoen op 2 na
€ 10,00
Bij minder dan 50 dwerghoenders respectievelijk € 20,00, € 10,00 en € 5,00

Oorspronkelijke Watervogels
15. Fraaiste Oorspronkelijke Watervogel
€ 30,00
16. Fraaiste Oorspronkelijke Watervogel op 1 na
€ 20,00
17. Fraaiste Oorspronkelijke Watervogel op 2 na
€ 10,00
Bij minder dan 50 oorspronkelijke Watervogels respectievelijk € 20,00, € 10,00 en € 5,00
Prijzen worden alleen uitgekeerd bij meer dan 10 dieren in deze groep.

Gedomesticeerde Watervogels
18. Fraaiste Gedomesticeerde Watervogel
€ 30,00
19. Fraaiste Gedomesticeerde Watervogel op 1 na
€ 20,00
20. Fraaiste Gedomesticeerde Watervogel op 2 na
€ 10,00
Bij minder dan 50 Gedomesticeerde Watervogels respectievelijk € 20,00, € 10,00 en € 5,00
Prijzen worden alleen uitgekeerd bij meer dan 10 dieren in deze groep.
Oorspronkelijke duiven
21. Fraaiste Oorspronkelijke duif
22. Fraaiste Oorspr. duif op 1 na (bij meer dan 10 dieren)

€ 10,00
€ 5,00

Kwartels
23. Fraaiste kwartel (bij meer dan 5 dieren)
24. Fraaiste kwartel op 1 na (bij meer dan 10 dieren)

€ 10,00
€ 5,00

Sierduiven
25. Fraaiste Sierduif
€ 30,00
26. Fraaiste Sierduif op 1 na
€ 20,00
27. Fraaiste Sierduif op 2 na
€ 10,00
Bij minder dan 50 Sierduiven respectievelijk € 20,00, € 10,00 en € 5,00

JEUGDPRIJZEN
28. Fraaiste konijn Jeugdlid
29. Fraaiste konijn Jeugdlid op 1 na
31. Fraaiste cavia Jeugdlid
32. Fraaiste hoen Jeugdlid
33. Fraaiste dwerghoen Jeugdlid
34. Fraaiste dwerghoen Jeugdlid op 1 na
43. Fraaiste Watervogel Jeugdlid

Prijs afhankelijk van inschrijving.
Prijs afhankelijk van inschrijving.
Prijs afhankelijk van inschrijving.
Prijs afhankelijk van inschrijving.
Prijs afhankelijk van inschrijving.
Prijs afhankelijk van inschrijving.
Prijs afhankelijk van inschrijving.

Iedere jeugdinzender is verzekerd van een prijs.
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EXTRA PRIJZEN DOOR DE ZAANSTADSHOW
Uit te keren bij minimaal 10 AOC-klasse dieren per diergroep

31 Fraaiste Grote hoender AOC-klasse
32 Fraaiste Dwerghoender AOC-klasse
33 Fraaiste Serama AOC-klasse
34 Fraaiste Konijn AOC-klasse
35 Fraaiste Konijn C-klasse AOC-klasse
36 Fraaiste Cavia AOC-klasse
38 Fraaiste Kwartel, Patrijs of Francolijn AOC-klasse
40 Fraaiste Oorspronkelijke duif inclusief Lachduif AOC-klasse
41 Fraaiste Oorspronkelijke watervogel AOC-klasse
42 Fraaiste Gedomesticeerde watervogel AOC-klasse
43 Fraaiste Sierduif AOC-klasse

€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00

ZAANSTADSHOW PREDIKAAT F PRIJS.
38. Voor iedere F krijgt u van ons een proefpakketje van Havens van 1 Kg.
KEURMEESTERPRIJZEN in alle diergroepen.
Elke keurmeester mag aan de door hem gekeurde dieren de volgende prijzen toekennen:
39. Vanaf 40 dieren voor de fraaiste:
Een metworst van slagerij Veenboer te Assendelft
40. Vanaf 60 dieren voor de fraaiste op 1 na:
Een geitenkaasje van kaasmaker Theo Dekker te Assendelft
HAVENS VOEDERPRIJZEN
41. Iedere keurmeester mag 1 baal voer in zijn keuring toekennen aan een verdienstelijk
dier dat geen andere prijs heeft ontvangen alleen de F- prijs uitgezonderd.
AANMOEDIGINGSPRIJS
42. Iedere keurmeester mag een fles wijn per 25 gekeurde dieren toekennen aan dieren die
buiten de bovengenoemde prijzen vallen om de fokker aan te moedigen.
COLLECTIEPRIJZEN

De fraaiste collectie in alle diergroepen. € 20,00
Een collectie moet bestaan uit vier aangewezen dieren in 1 ras en beide geslachten.
Eén collectie per ras!! Voor het uitkeren van collectieprijzen moet per diergroep meer dan
4 collecties meedingen. Bij een gelijk aantal punten wint de eigenaar van het hoogste
aantal punten van het beste dier. Indien dit ook gelijk is, wordt de prijs gesplitst.
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Bondsprijzen
KLN
Ereprijs 400 - Kleindier Liefhebbers Nederland stelt voor dieren in alle KLN-diergroepen
op alle erkende tentoonstellingen voor zowel de erkende- als de Internationale klasse,
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.
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

NBS
Ereprijs 800. R-prijs van € 4,00 per 15 kooinummers ter vrije beschikking van de
keurmeester. De R-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs aan is toegekend. De
R- en E-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.
CLUBPRIJZEN P.P.V. “ONS GENOEGEN”

Deze prijzen zijn alleen te winnen door leden van “Ons Genoegen”, min. predicaat ZG.
De winnaars kunnen kiezen om een beker of geld in ontvangst te nemen.
De prijzen worden uitgereikt op de eerst komende ledenvergadering.
Konijnen
50. OG1 Fraaiste konijn
51. OG2 Fraaiste konijn op 1 na
52. OG3 Fraaiste Konijn op 2 na
53. OG4 Fraaiste konijn C- klasse
54. OG5 Fraaiste konijn C- klasse op 1 na
55. OG6 Fraaiste konijn jeugdlid
56. OG7 Fraaiste konijn jeugdlid op 1 na
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Cavia’s
57. OG8 Fraaiste cavia
Hoenders
58. OG9 Fraaiste hoen
Dwerghoenders
59. OG10 Fraaiste dwerghoen
60. OG11 Fraaiste dwerghoen op 1 na
Gedomesticeerde watervogels
62. OG12 Fraaiste gedomesticeerde watervogel Jeugdlid
Oorspronkelijke watervogels
63. OG14 Fraaiste Oorspronkelijke watervogel
Fraaiste Siervogel
64. OG 15 Fraaiste Kwartel
Oorspronkelijke duiven
65. OG16 Fraaiste Oorspronkelijke duif
Fraaiste Sierduif
66. OG 17 Fraaiste Sierduif

@@@@@@@@@@@@@
Op de Zaanstad Show is
de Clubshow van “Ons Genoegen” ondergebracht
@@@@@@@@@@@
Opening van de show:
vrijdag 25 oktober 20.00 uur. Eerste kopje koffie gratis.
Uitreiking Catalogus
@@@@@@@@@@@
Prijs uitreiking vrijdagavond 20:00 uur.
Prijs uitreiking Jeugd op zondag om 14:00 uur.
Prijs uitreiking fokkersloterij
zondag 14:00 uur.
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UW dier is UW Lotnummer voor slechts € 1,Maak kans op een vleesschotel van Slagerij Veenboer
t.w.v.

€ 75,-

(Direct mee te nemen na de show zondagmiddag)
•

Geef op het inschrijf formulier aan welk dier of dieren
u wilt opgeven voor de Loterij!
• U bepaalt zelf hoeveel dieren er mee doen!
• Uw kooinummer wordt straks uw lotnummer
• Tijdens de prijsuitreiking zondagmiddag zal het
winnende lot getrokken worden.
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Districtshows
Nationale Vlaamse Reuzen Club
Secretaris: A. Schothorst,
Boslaan 129, 3904 KG Veenendaal.
Tel. 06-16706721, e-mail:
nationalevlaamsereuzenclub@hotmail.com
Prijzenschema voor districtshows bij minimum 20 inz.:
1002. Beker voor het fraaiste dier
Bij minimaal 5 dieren per kleurslag:
1003. € 5,00 voor de fraaiste haaskleur
1004. € 5,00 voor de fraaiste blauwgrijs
1007. € 5,00 voor de fraaiste blauwgrauw
1006. € 5,00 voor de fraaiste blauw
1007. € 5,00 voor de fraaiste zwart
1009. € 5,00 voor de fraaiste geel
Onderstaande prijzen gelden per totaal, niet per kleurslag

Bij 26 t/m 50 dieren:
1011. € 6,50 voor de fraaiste ram
1012. € 6,50 voor de fraaiste voedster
Bij 51 t/m 75 dieren:
1013. € 7,50 voor de fraaiste ram
1014. € 7,50 voor de fraaiste voedster
De Zaanstadshow stelt naast de clubprijzen de volgende prijzen beschikbaar:

€ 5,00
€ 5,00

70. Fraaiste ram
71. Fraaiste voedster
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Nederlandse Hangoor Dwergen Club
Secretaris: Peter de Groot, Schenkelwek 2D 2381 AD
Zoeterwoude. Tel: 071-5894158
E-mail; janine.peter@telfort.nl
Prijzenschema districtshows (worden jaarlijks toegekend, één per provincie)
Bij 25 t/m 75 dieren:
2361. € 7,50 voor het fraaiste dier
2362. € 5,00 voor het fraaiste dier ander geslacht
2363. € 5,00 voor het fraaiste dier op 1 na (anders dan 2362)
2364. € 5,00 voor het fraaiste bonte dier (min 15 inz. Anders dan 2361 t/m 2363)
Clubshows en districtshows tellen mee voor het NHDC clubkampioenschap
De Zaanstadshow stelt naast de clubprijzen de volgende prijzen beschikbaar:

73. Fraaiste ram
74. Fraaiste voedster
75. Fraaiste Ned. Hangoordwerg van een jeugdlid

€ 5,00
€ 5,00
Bokaal of € 5,00

Nederlandse Leghorn Club
Secretaris: G.J. Glastra, Soetendaalseweg 14,
6721 XB Bennekom. e-mail: voorzitter@leghorn.nl, www.leghorn.nl.

Prijzenschema voor de Zaanstadshow.
Geldt voor zowel groot als kriel:
4533. Fraaie oorkonde
voor het fraaiste dier. (minimaal 10 dieren)
4534. € 5,00
voor het fraaiste dier op 1 na. (minimaal 20 dieren)
4535. € 4,00
voor het fraaiste dier op 2 na. (minimaal 30 dieren)
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Nederlandse Wyandotte Club
Secretaris: H.B. Timmer, Zuiderdiep 305,
9521 AH Nieuw Buinen.
Tel. 0599-614152, e-mail:
secretaris@nederlandsewyandotteclub.nl.
Prijzenschema diverse shows:
Wyandotte:
4762. € 3,00 per 6 ingezonden dieren t.v.b. keurmeester, verdeeld over de kleurslagen.
Wyandotte kriel:
4763. € 3,00 per 25 ingezonden dieren t.v.b. keurmeester, verdeeld over de kleurslagen.
De Zaanstadshow stelt naast de clubprijzen de onderstaande prijs beschikbaar:
80. Fraaiste Wyandottekriel
€ 5,00
81. Fraaiste Wyandotte
€ 5,00

De Nederlandse D.F.K.P. Club.
Secretaris: Bart Vrolijks, Claudialaan 25
6642 AE Beuningen. Tel: 024-6772060.
E-mail: secretaris@dfkp.nl

Minimum predikaat ZG. De prijzen zijn alleen te winnen door leden van
de Nederlands DFKP-club.

6100.
6101.
6102.
6103.
6104.
6105.
6106.
6107.
6108.
6109.

Prijzenschema Districtsshow
Oorspronkelijke duiven:
€ 7,00 voor de fraaiste minimaal 5 dieren
€ 5,00 fraaiste op 1 na minimaal 10 dieren
€ 3,00 fraaiste op 2 na minimaal 15 dieren
Diamantduiven:
€ 7,00 voor de fraaiste minimaal 5 dieren
€ 5,00 fraaiste op 1 na minimaal 10 dieren
€ 3,00 fraaiste op 2 na minimaal 15 dieren
Lachduiven:
€ 7,00 voor de fraaiste minimaal 5 dieren
€ 5,00 fraaiste op 1 na minimaal 15 dieren
€ 3,00 fraaiste op 2 na minimaal 30 dieren
Frankolijnen:
€ 7,00 voor de fraaiste minimaal 5 dieren
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6110.
6111.
6112.
6113.
6114.
6115.
6116.
6117.

€ 5,00 fraaiste op 1 na minimaal 10 dieren
€ 3,00 fraaiste op 2 na minimaal 15 dieren
Kwartels:
€ 7,00 voor de fraaiste minimaal 5 dieren
€ 5,00 fraaiste op 1 na minimaal 15 dieren
€ 3,00 fraaiste op 2 na minimaal 30 dieren
Patrijzen:
€ 7,00 voor de fraaiste minimaal 5 dieren
€ 5,00 fraaiste op 1 na minimaal 10 dieren
€ 3,00 fraaiste op 2 na minimaal 15 dieren

Open- en club shows (Prijzenschema: zie almanak)
-

Lotharingerclub. (minimaal 5 dieren per ras)

-

Nationale Polen- en Kleurdwergenclub, waarbij ondergebracht de Polish
(minimaal 20 dieren totaal)

-

Nederlandse Zilver Club. (minimaal 5 dieren per ras)

-

Nationale Havana- Alaska- Gouwenaar- Luchs- Parelfeh- Beige- Marburger Feh
club. (minimaal 5 dieren per ras)

-

Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen Club. (minimaal 5 dieren per ras).

-

Nationale Wenerclub. (minimaal 5 dieren per ras)

Ned. speciaalclub van Chinchilla, van Beveren, Zilvervos, Marter, Zwartgrannen
en Parelgrijs van Halle fokkers. (minimaal 4 dieren per ras)

Hollanderclub, waarin ondergebracht de Witte van Hotôt. (minimaal 3 of 10
dieren)

Australorpclub Nederland. (minimaal 10 dieren per ras)
Fa-Ro-De, Speciaalclub van fokkers van Gele van Bourgondië, Rode Nieuw
Zeelanders en Deilenaars. (minimaal 3 dieren per ras)

Thüringer en Sallanderfokkersclub. (minimaal 4 dieren per ras)
Eerste Nederlandse Papillon Club. (minimaal 6 dieren per ras)
Nederlandse Tankonijnenfokkers Club. (minimaal 15 dieren per ras)
Thrianta-Hulstlanderclub.
Hollandse Hoenfokkersclub.
Nederlandse Sebright Club.
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