Kleindierenvereniging Oost Achterhoek
Secr. En TT secr. G. Abbink, Hupselseweg 31, 7151 GN, Eibergen,
06-52466124, email info@kvoostachterhoek.nl
TT. secr. G.H.J. Bonke, Scholtenhofmansbrink 47, 7152 JJ Eibergen
0545-474708, email h.bonke@planet.nl
Penningmeester: Leo den Boer, Groenloseweg 1, 7151HX Eibergen
0545-476767, email leo.esther.denboer@planet.nl
IBAN: NL 75 RABO 0117 3116 69, ingeschreven K.v.K. nr. 59149426

Vraagprogramma van de clubtentoonstelling van

Kleindierenvereniging
Oost Achterhoek
Mede opengesteld voor de leden van: NPV Neede,
BPKV Borculo en RPKV Nieuw Leven Ruurlo.
2, 3 en 4 november 2018
De Pickerhal, Kerkstraat 28 te Eibergen
Voor Hoenders, Dwerghoenders, Serama’s,
Watervogels, Konijnen, Cavia’s en Sierduiven
N.B. Watervogels en Cavia’s onder voorbehoud van het aantal inschrijvingen en
het kunnen contracteren van een keurmeester
Sluiting inschrijving: zondag 14 oktober 2018
Inschrijfformulier inleveren bij:
H. Bonke, Scholtenhofmansbrink 47, te Eibergen of
Edwin Ikink, Grolseweg 38, te Beltrum of via de mail: h.bonke@planet.nl
LET OP: DE TENTOONSTELLING SLUIT OM 16:00 UUR!
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Voorwoord:
Beste sportvrienden,
Het doet ons als bestuur genoegen u het vraagprogramma voor onze clubtentoonstelling aan te kunnen
bieden.
Dit jaar hebben we voor de derde keer samen met de andere Berkellandse verenigingen een
jongdierendag georganiseerd. We kijken met volle tevredenheid hier op terug en daarom hebben wij
weer toestemming gevraagd om dit jaar ook weer de andere Berkellandse verenigingen te mogen laten
insturen op onze club- tentoonstelling. We hebben hier wederom een positief antwoord van de KLN op
gekregen en hopen dat dit toch weer tot een aantal extra inzenders zal leiden.
We willen graag nog een speciale oproep doen aan de fokkers van watervogels, serama's en cavia`s. Als u
dieren instuurt zullen wij er alles aan doen om een keurmeester te contracteren.
Wij hopen dat we een gevarieerd aantal inzendingen krijgen zodat we de bezoekers kunnen laten zien
hoe mooi en veelzijdig onze hobby is.
De tentoonstelling is het hoogtepunt van ons verenigingsjaar. Het zou ons deugd doen als iedereen
zoveel mogelijk meedoet als inzender en/of helper zodat het tentoonstellingsgebeuren de uitstraling
krijgt van een levendige vereniging dat niemand wil missen.
Tot ziens op 2, 3 en 4 november.
Met vriendelijke groeten,
Jos Lepping, voorzitter

Vraagprogramma voor de clubtentoonstelling:
Deze clubtentoonstelling van K V Oost Achterhoek wordt gehouden op 2, 3 en 4 november 2018 in de
Pickerhal, Kerkstraat 28 te Eibergen.

Tentoonstellingssecretariaat:
G.H.J. Bonke, Scholtenhofmansbrink 47, 7152 JJ Eibergen, 0545-474708, h.bonke@planet.nl
G. Abbink-Burgers, Hupselseweg 31, 7151GN Eibergen, 06-52466124, info@kvoostachterhoek.nl

Verenigingsbestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
TT.secr.:
Lid:
Lid:

J. Lepping
G. Abbink-Burgers
L.J. den Boer
G.H.J. Bonke
E. Ikink
W. te Vogt

Gedelegeerde FK:
R. Pleijter, Van Pijkerenlaan 79, 8096 VA Oldebroek, (0525) 63 19 78, rpleijter1944@kpnmail.nl .
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Veterinair toezicht:
DAP Beltrum, Mr. Nelissenstraat 14, 7156 MC Beltrum, 0544 - 481366 / 481122.
Openingstijden:
Vrijdag 2 november van 20:00 – 22:00 uur (alleen voor leden, inzenders en hun gezinsleden)
Zaterdag 3 november van 10:00 – 18:00 uur
Zondag 4 november van 10:00 – 16:00 uur
De toegang bedraagt aan de kassa voor niet leden € 2,00 per persoon. Kinderen tot 16 jaar hebben vrije
toegang evenals inzenders, leden en hun partner. Een catalogus kost € 2,00.
Keurmeesters:
Hoenders :
Dwerghoenders:
Serama’s:
Konijnen:
Sierduiven:

Dhr. Schelte Boonstra (A)
Dhr. Herman van Olst (C)
Dhr. Herman van Olst (C)
Dhr. Rene Stobbelaar (A)
Dhr. Tieme Spijkerman (C)
Dhr. Johnny Leeflang (A)

Het bestuur behoudt zich het recht voor daar waar nodig wijzigingen aan te brengen in geval van
onvoorziene omstandigheden. Aan de hand van de inschrijvingen worden de keurmeesters ingedeeld.
Tentoonstellingsbepalingen:
Art. 1: Deze tentoonstelling wordt gehouden volgens de bepalingen van het tentoonstellingsreglement
van de Facilitair Bureau van de KLN en de NBS. Deze ligt voor belangstellenden ter inzage op het
secretariaat van de tentoonstellinghoudende vereniging. Iedere inzender wordt geacht met de
bepalingen van dit reglement bekend te zijn en zich er aan te onderwerpen.
Art. 2: Gevraagd worden alle erkende rassen en kleurslagen, oud en jong, enkele nummers hoenders,
dwerghoenders, watervogels, sierduiven en konijnen en cavia’s.
Konijnen geboren na 30 april 2018 mogen worden ingeschreven in de zogenaamde jeugdklasse. Deze
dieren hoeven voor wat betreft gewicht en grootte niet aan de eisen van de standaard te voldoen. Deze
dieren kunnen wel meedingen naar de hoofdereprijzen, mits zij voldoen aan de standaardeisen. Voor
deze dieren wordt een standaard beschikbaar gesteld. Deze dieren vermelden met een C op het
inschrijfformulier.
Art. 3: Het inschrijfgeld bedraagt € 2,00 per dier, voor jeugdleden € 1,00. De catalogus is voor iedere
inzender verplicht en kost € 2,00. De administratiekosten bedragen € 1,00. Het inschrijfgeld kunt u
contant voldoen bij de tentoonstellingssecretaris of overmaken op bankrekening NL75 RABO 0117 3116
69 t.n.v. KV Oost Achterhoek, Groenloseweg1, 7151HX te Eibergen. (Twee of meer inzenders uit 1 gezin
kunnen volstaan met 1 catalogus.)
Art. 4: De inschrijving sluit op zondag 14 oktober 2018.
Art. 5: Het inkooien van de dieren dient te geschieden op donderdagavond 1 november 2018 van 19:00 –
20:30 uur. De dieren kunnen weer worden afgehaald na de sluiting van de tentoonstelling op zondag 4
november 2018 om 16:00 uur.
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Art. 6: Het bestuur is niet aansprakelijk voor sterfte van de ingezonden dieren, evenmin voor het
zoekraken van ingezonden dieren, verzendmateriaal of andere eigendommen.
Art. 7: De keuring vindt plaats op vrijdag 2 november 2018 en begint om 9:00 uur. Van 9:00 uur tot 20:00
uur is de tentoonstellingsruimte niet toegankelijk voor de inzenders.
Art. 8: Alle dieren worden gekeurd op predicaat waarbij voor de collectieprijs de volgende waardering
van kracht is: U: 5 pnt, F: 4 pnt, ZG: 3 pnt, G: 2 pnt, V: 1 pnt, M en O zijn 0 pnt.
Voor de sierduiven zijn de predicaten vervangen door de volgende puntenschaal: 97 (U), 96 (F), 93-95
(ZG), 91-92 (G), 90 (V) en 00 (O).
Art. 9: Alle inzenders dienen in het bezit te zijn van een geldige fokkerskaart.
Art. 10: Inzenders die dieren wensen te verkopen kunnen dit op het inschrijfformulier vermelden. Ook
tijdens de tentoonstelling kunnen dieren te koop worden gezet. In beide gevallen betaalt de verkoper €
1,00 per nummer voor een verkoopkaart. Bij verkoop gaat 10% van de verkoopprijs naar de
tentoonstellingskas. Onderhandse verkopen zijn niet toegestaan. Een al te koop aangeboden dier kan
niet in prijs worden verhoogd, maar wel in prijs worden verlaagd. Na de koop is ieder risico voor de
koper. Verkochte dieren kunnen zondag 4 november na 16:00 uur worden afgehaald.
Art. 11: Vul op het inschrijfformulier de juiste gegevens in en vermeld duidelijk de nummers van de
dieren.
Art. 12: Er wordt bij de beoordeling gebruik gemaakt van enkelvoudige beoordelingskaarten. De
beoordelingskaarten gedurende de tentoonstelling boven de kooien laten gangen en pas bij het
uitkooien meenemen.
Voorwaarden voor het exposeren van pluimvee:
Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoenders, dwerghoenders en siergevogelte worden toegelaten
van fokkers die al hun dieren hebben laten enten tegen pseudo-vogelpest. Elke inzending dient vergezeld
te gaan met een kopie van de entverklaring. Het origineel van de entverklaring wordt bewaard bij de
verenigingssecretaris waar men de fokkerskaart heeft besteld.
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 te exposeren oormerken en de toegepaste
entstof.
De entverklaring RHD type 2, dient voor het inkooien te worden afgegeven op het TT-secretariaat.
Jury (voorzitter) H.E.P.
Hoenders: Dhr. Schelte Boonstra
Dwerghoenders: Dhr. Schelte Boonstra
Serama’s: Dhr. Herman van Olst
Sierduiven: Dhr. Johnny Leeflang
Konijnen: Dhr. Rene Stobbelaar
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Hoofdereprijzen:
1. beker voor het mooiste hoen
2. beker voor het mooiste dwerghoen
3. beker voor de mooiste serama
4. beker voor de mooiste watervogel
5. beker voor de mooiste sierduif
6. beker voor het mooiste konijn
7. beker voor de mooiste cavia
8. standaard voor het mooiste konijn in de jeugdklasse
9. beker voor het mooiste konijn van de jeugd
10. medaille voor het mooiste konijn van de jeugd op 1 na
11. beker voor het mooiste hoen/dwerghoen/serama van de jeugd
12. medaille voor het mooiste hoen/dwerghoen/serama van de jeugd op 1 na
Bij meer dan 20 inzendingen per diergroep:
13. € 5,00 voor het mooiste hoen op 1 na
14. € 5,00 voor het mooiste dwerghoen op 1 na
15. € 5,00 voor de mooiste sierduif op 1 na
16. € 5,00 voor het mooiste konijn op 1 na
Bij meer dan 40 inzendingen per diergroep:
17. € 2,50 voor het mooiste hoen op 2 na
18. € 2,50 voor het mooiste dwerghoen op 2 na
19. € 2,50 voor de mooiste sierduif op 2 na
20. € 2,50 voor het mooiste konijn op 2 na
Collectieprijzen:
In elke diergroep wordt een collectieprijs toegekend van € 7,50. Elke inzender mag per diergroep,
ongeacht kleur of geslacht 4 dieren opgeven. Deze collectieprijs kan alleen worden gewonnen in
concurrentie met een andere inzender en bij minimaal 12 punten. Bij een gelijk aantal punten beslist het
lot. Konijnen ingeschreven in de jeugdklasse tellen ook mee. U dient het formulier waarop u de
kooinummers aangeeft op de avond van het inkooien in te leveren bij de tentoonstellingssecretaris.
Predicaatgelden:
De volgende predicaatgelden worden betaald:
1. Uitmuntend € 5,00
2. Fraai
€ 2,00
3. Zeer Goed
€ 1,00
Voor het predicaatgeld van de sierduiven wordt verwezen naar het puntenschema in artikel 8.
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Prijzen van de NBS:
Voor de prijzen die de NBS heeft uitgezet op deze tentoonstelling verwijzen wij naar de FB KLN-NBS
Almanak 2018.
Prijzen van de KLN:
Ereprijs 400 - Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) stelt ereprijzen beschikbaar op alle erkende
tentoonstellingen voor zowel de erkende klasse als de AOC en Vrije Klasse. Voor dieren in alle KLNdiergroepen wordt een KLN-prijs van € 5,00 beschikbaar gesteld per 15 ingeschreven dieren mits de
waardering tenminste 94 punten is. Ook dieren met buitenlandse EE merken of oorspronkelijke soorten
sier- en watervogels en oorspronkelijke duiven met ringen van Aviornis en de Vogelbonden komen in
aanmerking. Deze prijzen zijn volledig ter vrije beschikking van de keurmeester en worden bij voorkeur
toegekend aan dieren die geen andere prijzen hebben gewonnen.
Zaalverloting:
Voor het dekken van de kosten wordt tijdens de tentoonstelling een zaalverloting gehouden. Hebt u nog
prijzen voor de verloting dan kunt u die brengen bij: Henk Bonke, Scholtenhofmansbrink 47, te Eibergen.

Zaalversiering:
Deze wordt weer verzorgd door Luuk Severt.

Vervoer: als u niet op eigen gelegenheid naar de tentoonstelling kunt komen bel dan gerust één van de
bestuursleden. We zullen er dan voor proberen te zorgen dat u met iemand mee kunt rijden.

Het bestuur rekent op u en uw dieren
en wenst u alvast een goede tentoonstelling toe !
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