Vraagprogramma
2021
voor de
verenigingstentoonstelling
van
konijnen,cavia’s
hoenders ,dwerghoenders,
sierduiven en eieren
op 5 en 6 november 2021
in de Sporthal
Hoogeweg 21 te Staphorst

Staphorst ,oktober 2021
Beste mensen,
Wat is het toch fijn dat we zo langzamerhand weer terug keren naar het oude
normaal. Dat we elkaar weer kunnen ontmoeten en elkaar mogen treffen
Vorig jaar moesten we noodgedwongen de jaarlijkse tentoonstelling afgelasten ,
maar voor nu ziet het er zonnig uit en hebben we de ruimte omonze show weer
te organiseren in de sporthal aan de Hoogeweg in Staphorst.
Als bestuur hopen we dat jullie door een jaar van afwezigheid juist reden zien
om massaal deel te nemen aan de tentoonstelling op 5 en 6 november a.s. Het
showen van jullie mooie dieren is natuurlijk prachtig ,maar ook het bij elkaar
bijeenkomen is geweldig .Met elkaar ,voor elkaar en door elkaar. En dat allemaal
in een mooie ambiance centraal in het dorp.
Deelnemen is belangrijker dan winnen , schroom dus niet om met uw dieren te
komen .
Voor de fokkers van hoenders, siervogels en sierduiven hebben we nog een extra
wedstrijdelement toegevoegd aan de tentoonstelling , door een eierkeuring te
organiseren van hun dieren .Wij roepen die leden dan ook op om eieren mee te
nemen op de donderdagavond waarop de dieren worden gebracht .Wij hebben
een gerenommeerde en opgeleide keurmeester bereid gevonden om de eieren te
onderwerpen aan een beoordeling.
Voor de jonge dieren hebben we natuurlijk weer de C-klasse .We hopen dat de
sporthal op beide dagen goed “bevolkt” is met veel dieren uit verschillende
diergroepen.
We roepen jullie dan ook op om zoveel mogelijk mee te helpen met de opbouw
en afbouw van de tentoonstelling. Laten we er traditiegetrouw er ook dit jaar
weer een geslaagd festijn van maken .
Het behoeft geen verduidelijking dat wij vanzelfspekend gehouden zijn om de
richtlijnen /aanwijzingen van de overheid op te volgen voor wat betreft de
bestrijding van het Covid-virus.
We hopen jullie allen begin november met veel dieren te mogen begroeten in de
sporthal .
met vriendelijke groet ,
Namens het tentoonstellingsbestuur , Gerard Schenkel , voorzitter

VRAAGPROGRAMMA S.K.V. 2021
De S.K.V. organiseert op 5 en 6 november a.s. haar verenigingstentoonstelling voor hoenders, dwerghoenders,cavia’s , konijnen en eieren
in de Sporthal,Hoogeweg 21 te Staphorst. (Tel. 0522-462223).
DE INSCHRIJVING SLUIT OP maandag 18 OKTOBER 2021.
De tentoonstellingscommissie bestaat uit:
G.J. Schenkel, voorzitter
G. Fictorie , secretaris, Bergerslag 37, 7951 DR Staphorst, tel 06-19195669
H.Veerman, penningmeester, J.F.Kennedystr 18, Staphorst, tel. 0522-463208
Leden: E.Prent, E.Kin , H. Hoeve, L. van Dijk, Mevr. J. Kin, B. Compagner, Mevr.
G.Timmerman, A.Fictorie.
Toezichthouder dierenwelzijn:H.T. Arts 0651968209
Dierenarts :H.T. Arts Staphorst,
Gedelegeerde:H.F Dubbink Wilhelminastraat 24, 7681 AC Vroomshoop
De keurmeesters zijn:KONIJNEN:
Robert Meijer ,Roden , A-keurmeester, tevens H.E.P
Vlaamse Reus,Wener,Rijnlander,Blauwe Holicer,Triantha,Tan
tevens alle niet genoemde rassen
Martin Kok , Drontenn A-keurmeester,
Duitse Hangoor,Ned.Hangoordwerg,Kleurdwerg ,Pool
HOENDERS en DWERGHOENDERS:
Geri Glastra, Bennekom, A-keurmeester, tevens H.E.P
Hoenders:Altsteirer, Sulmtaler ,Drentshoen,Frieshoen, GroningerMeeuw ,
tevens alle niet genoemde rassen
Dwerghoenders:Hollandsekriel,Drentsekriel,Altsteirerkriel,Sulmtalerkriel,
tevens alle niet genoemde rassen
Hilco Ketelaar, ,Gasselternijv.mond, A-Keurmeester Hoenders:
Hollandse Kuifhoen,Barnevelder ,Bresse Hoen,
Dwerghoenders: Hollandse kuifhoenkriel, Ned.Baardkuifkriel,
Groningermeeuwkriel,Welsumerkriel,Sebrightkriel,Wyandottekriel.
CAVIA’s,
A. Bennink-Schilder, IJsselmuiden, A keurmeester, tevent H.E.P
alle dieren

Sierduiven :
Wim Halsema, Oldeholtpade, A-keurmeester tevens H.E.P, alle dieren
Eierenkeuring:
Hanno Dijkhorst en Harry Arts
opgegeven onder voorbehoud inschrijvingen
TENTOONSTELLINGSBEPALINGEN:
ARTIKEL 1: Deze tentoonstelling wordt gehouden volgens de bepalingen van
het tentoonstellingsreglement van het F.B. Dit tentoonstellingsreglement is
verkrijgbaar bij het algemeen secretariaat van het F.B. Tegen vooruitbetaling van
de verschuldigde kosten en ligt bovendien voor belanghebbenden ter inzage op
het secretariaat van de tentoon-stellinghoudende vereniging. Iedere inzender
wordt geacht met de bepalingen van dit reglement bekend te zijn en er zich aan
te onderwerpen.
ARTIKEL 2: De inschrijving staat uitsluitend open voor leden en jeugdleden van
de Staphorster Kleindierteelt Vereniging te Staphorst.
ARTIKEL 3: Voor deze verenigingstentoonstelling worden gevraagd: hoenders ,
dwerghoenders cavia’s en konijnen in alle erkende rassen, kleurslagen en in alle
leeftijden. Dieren geboren in 2021 worden als jong aangemerkt.
C-klasse:gevraagd worden konijnen voor de C-klasse, dieren geboren na 30
april kunnen hiervoor in aanmerking komen(deze dieren moeten op de
keurdag minimaal 12 weken oud zijn)zij behoeven qua gewicht, grootte en
oorlengte niet aan de eisen van de betreffende standaard te voldoen.graag
duidelijk vermelden op het inschrijfformulier.
ARTIKEL 4: Het inschrijfgeld bedraagt € 3,00 voor de eerste vier inschrijvingen
per diergroep, daarna € 2,00 per enkel nummer. Jeugdleden betalen slechts
€ 1,50 per enkel nummer.Deelname aan de eieren keuring is gratis
ARTIKEL 5: De prijs van de katalogus is € 2,50 en is voor alle inzenders
verplicht. ( 1 per huisgezin.)
ARTIKEL 6: Inschrijvingen moeten geschieden op bijgaand inschrijfformulier.
Voor iedere diersoort apart inschrijfformulier gebruiken. Bij konijnen dient het
oormerk te worden ingevuld Deze inschrijfformulieren moeten VOLLEDIG (ook
het kln-nummer) ingevuld worden en hierop mogen slechts gegevens van een
persoon voorkomen.
ARTIKEL 7: Iedere inzender moet in het bezit zijn van een geldige KLN of NBS
lidmaatschapskaart het nummer is men verplicht te melden op het
inschrijfformulier.

Artikel 8: De inschrijformulieren moeten worden ingeleverd bij de TT
secretaris G.Fictorie ,Bergeslag 37 ,7951 DR Staphorst het verschuldigde
inschrijfgeld moeten gelijktijdig ingeleverd of overgemaakt worden op het
rekeningnummer van de S.K.V :NL57 RABO 0360853870 .o.v.v van inschrijving
TT 2021
Artikel 9:De inschrijving sluit op 18 oktober 2021 om 24.00 uur
Artikel 10: alle ingezonden dieren dienen donderdagavond 4 november
tussen 21:00 en 21:30 uur bij het tentoonstellingsgebouw gebracht en
ingekooid te worden.
ARTIKEL 11: Jeugdleden dienen op hun inschrijfformulier te vermelden
"JEUGDLID", met daarbij hun geboortedatum. Bij verzuim hiervan dingen zij
niet mee naar de voor hen uitgeloofde ereprijzen: MOOISTE VAN DE JEUGD.
ARTIKEL 12: Het niet inzenden van ingeschreven dieren geeft geen
ontheffing of restitutie van het inschrijfgeld, doch dit vervalt aan de
tentoonstellingskas. Hetzelfde geldt voor niet toegekende ereprijzen.
ARTIKEL 13: Het afhalen van de ingezonden dieren moet geschieden op 6
november tussen 16.00 en 16.15 uur. Deuren van de zaal gaan pas open als alle
dieren uitgekooid zijn.

ARTIKEL 14: De tentoonstelling is voor publiek geopend op:
5 november van 19.00-22.00 uur en
6 november van 10.00-16.00 uur.
De officiële opening vindt plaats op 5 november om 19.30 uur.
ARTIKEL 15: Het tentoonstellingsbestuur is niet aansprakelijk voor sterfte,
schade of verloren gaan van ingezonden dieren. Evenmin voor enig ander
eigendom van de inzender dat in het tentoonstellingsgebouw aanwezig is.
ARTIKEL 16: De keuring vindt plaats op 5 november, en is alleen
toegankelijk voor helpers van de keuring, de beslissing van de keurmeesters
is bindend en zonder beroep.
Artikel 17:Het is tijdens de tentoonstelling niet toegestaan om dieren uit de
kooien te halen,anders dan met toestemming of onder toezicht van het
tentoonstellingsbestuur .Het gebruik van keurstokjes is verboden.

ARTIKEL 18: Onreine dieren of van ziekte verdachte dieren worden niet
gekeurd ,en zullen uit de tentoonstellingsruimte worden verwijderd.
Dit geldt ook voor pluimvee en konijnen zonder entbewijs
ARTIKEL 19: Reclames van welke aard ook kunnen na 2 maanden na sluiting
van de tentoonstelling niet meer in behandeling worden genomen.
ARTIKEL 20: Hoofdereprijzen en ereprijzen/geld kunnen alleen gewonnen
worden met minimum predikaat ZG.
ARTIKEL 21: Er worden voor de eierenkeuring een groep van 4 eieren
gevraagd van Hoenders,dwerghoenders ,serama’s gedomesticeerde sierwatervogels . Deze eieren worden beoordeeld op de buitenkant en op de
inhoud van het ei, de inzender mag op de bolle kant van het verste ei met
potlood een kruisje zetten ,zodat dit ei bij voorkeur inhoudelijk wordt bekeken .
ARTIKEL 22: In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het
tentoonstellingsbestuur.
BIJZONDERE BEPALING: Voorwaarden voor het exposeren van pluimvee
Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoenders, dwerghoenders en siervogels worden toegelaten
van fokkers die al hun 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 gaan van en 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.

OVERIGE PRIJZEN:
Eierenkeuring :
Nog een nader te bepalen prijs voor het ei met de mooiste binnenkant en/of buitenkant
----------------------------------------------------------------------------------------------S.K.V. Wisselbeker = Prestatieprijs
Het lid (sr. of jr.) met minimaal 4 ingezonden dieren per ras (ongeacht kleur, man of vrouw,
jong of oud) komt in aanmerking voor deze prijs. Bij een gelijk aantal punten gaat jong
voor oud, is er dan nog geen winnaar dan beslist het lot.
----------------------------------------------------------------------------------------------EXTRA PRIJS: Predikaatsgeld.
Alle inzenders van dieren met het predikaat F, ontvangen € 2,50 met uitzondering van de
Hoofdereprijs- en ereprijswinnaars en mooiste van de jeugd.
----------------------------------------------------------------------------------------------KLN Prijzen:
ereprijs 400-Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) stelt voor dieren in alle KLNdiergroepen 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 sieren watervogels en oorspronkrlijke duiven 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 een prijs extra toekennen.
b. De prijzen moeten naar rato verdeeld worden over de dor de keurmeeste gekeurde
diergroepen.
c. De prijzen zijn ter vrije beschikking van de keurmeester. Ze worden bij voorkeur
toegediend aan dieren waaraan nog geen andere prijzen zijn toegekend en die er op een of
andere wijze uitspringen of relatief bijzonder zijn (moeilijkheidsgraad/zeldzaamheid in
combinatie met relatief hoge kwaliteit).
Secretaris:B.T.M. Sanders Van Galenstraat 47 622 XP Borne Tel. 074-2664735
NBS prijzen :
800-R prijs van 4,00 per 15 werkelijk 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 moet
minimaal 93 punten hebben behaald

HOOFDEREPRIJZEN:
1. Beker mooiste Hoen
2. Beker mooiste Dwerghoen
3. Beker mooiste Konijn
4.
Beker mooiste Cavia
5.
Beker mooiste sierduif
Ereprijzen
5.
mooiste hoen op 1 na ( 10,--)
6.
mooiste dwerghoen op 1 na ( 10,--)
7.
mooiste dwerghoen op 2 na ( 8,50)
8.
mooiste dwerghoen op 3 na ( 7,50)
9.
mooiste dwerghoen op 4 na ( 5,--)
10.
mooiste konijn C-klasse ( 10,--)
11.
mooiste konijn C-klasse op 1 na (7,50)
12.
mooiste konijn op 1 na ( 10,--)
13.
mooiste konijn op 2 na ( 8,50)
14.
mooiste konijn op 3 na ( 7,50)
15.
mooiste konijn op 4 na ( 5,--)
16.
17.
mooiste konijn op 5 na ( 4,--)
18. mooiste cavia op 1 na (7,50)
19.
mooiste sierduif op 1 na (7,50)

MOOISTE VAN DE JEUGD:
20.
Beker mooiste konijn
21.
Beker mooiste Hoen
22.
Beker mooiste dwerghoen
23.
Beker mooiste Cavia
24.
Beker mooiste Sierduif
25.
K.L.O medaille mooiste konijn C-klasse
onderstaande prijzen voor de jeugd zijn alleen te winnen als er minimaal 8
dieren, door verschillende jeugdleden zijn ingeschreven in de betreffende
klasse
26.
27.
28.
29.
30.

Beker mooiste konijn op 1 na
Beker mooiste grote hoen op 1 na
Beker mooiste dwerghoen op 1 na
Beker mooiste cavia op 1 na
Beker moiste sierduif op 1 na

