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www.veluwepoortshow.nl
Vraagprogramma
Open kleindiertentoonstelling
29, 30 en 31 oktober 2020
Manege “Hippisch Verband Putten”

Organiserende verenigingen
PV Nijkerk en Omstreken
PPV Putten
Clubshow
Zijdehoenclub
Districtshows
Nederlandse Hoen fokkersclub
Welsumerclub
Nederlandse Leghorn Club
Promotieshow
Nederlandse Wyandotte Club
sluiting inschrijving
2 oktober 2020

Beste inzend(st)ers,
Het is en het blijft nog even spannend rond corona en de 1,5 meter maatschappij. Wat mag er wel en wat mag er niet worden georganiseerd en onder welke voorwaarden moet dat dan gebeuren.
Kan een evenement als de Veluwepoortshow doorgaan of niet? Op
het moment dat ik het voorwoord schrijf is dat mogelijk als we de
protocollen van het RIVM opvolgen. Door hal zo in te richten dat
men elkaar op 1,5 meter kan passeren en door het aanbieden van
desinfecterende middelen komen we al een heel eind. Door dit
jaar geen centrale opening en prijsuitreiking te houden en het uitkooien ook gespreid te doen proberen we te voorkomen dat er
(te) veel mensen op korte afstand van elkaar staan of zitten.
Omdat de sponsorinkomsten en de verlotingsinkomsten als gevolg
van corona dit jaar minder zijn, hebben we wel iets in het prijzengeld moeten snijden om niet te veel geld toe te moeten leggen.
Want financieel quitte spelen zit er dit jaar niet in. Wij hopen hiervoor op uw begrip. De hoofdprijzen zijn wel gelijk gebleven aan
vorig jaar. Dus er valt echt wat te winnen.

De gecontracteerde keurmeesters hebben aangegeven er veel zin
in te hebben en ook veel van de leden van PPV Putten en PV Nijkerk hebber er veel zin in om er samen met u een mooie Veluwepoortshow 2020 van te maken. Zend daarom uw mooiste of meest
bijzondere (dwerg)hoenders, konijnen, sierduiven, watervogels,
siervogels of serama's in op de Veluwepoortshow 2020.
Namens de organiserende verenigingen:
PPV Putten en PV Nijkerk e.o.
Peter Richters
Voorzitter
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Tentoonstellingsbestuur Veluwepoortshow
P. Richters
(voorzitter)
R. Zoet
(secretaris)
R. van de Meer
(penningmeester)
P. van Dompseler
M. Vierhout
P. van den Brink
Tentoonstellingssecretaris
R. Zoet
Meerkoetstraat 32
3882 HZ Putten
06-50216853
e-mail: secretaris@veluwepoortshow.nl
Gedelegeerde
W. Poortinga
Burg.v.d.Borschstraat 41
7451 CG Holten
wimpoortinga@solcon.nl
0548-362223
Tentoonstellingspenningmeester
R. van de Meer
Jhr Sandberglaan 58
3849 PX Hierden
06-23103216
e-mail: penningmeester@veluwepoortshow.nl
t.n.v. Tentoonstelling Veluwepoortshow
IBAN: NL59 RABO 0159 7756 47
Veterinair toezicht
Dierenarts E. Veldhuizen, Nijkerk
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Inschrijving:

Gevraagd worden: Alle erkende rassen en kleurslagen hoenders, dwerghoenders, siervogels, watervogels, oorspronkelijke duivensoorten, sierduiven, serama’s en konijnen. Niet erkende kleurslagen kunnen ingezonden
worden als AOC.
Ingeschreven kunnen worden enkele nummers oud en jong.
Bij sier- en watervogels ook koppels, de dieren worden in de catalogus
weergegeven als twee aparte nummers. Ze worden dus afzonderlijk gekeurd
en er zijn geen aparte prijzen voor de koppels.
Konijnen geboren na 30 april 2020 kunnen ingeschreven worden
in de C-klasse.
Verkoop dieren:
Ingeschreven dieren kunnen zowel via het inschrijfformulier als tijdens de
tentoonstelling te koop worden aangeboden.
De inschrijving van dieren kan alleen d.m.v. een volledig ingevuld inschrijfformulier. Voor iedere diersoort dient u een apart inschrijfformulier in te
leveren. Inschrijfformulieren dient u in te leveren bij de Tentoonstellingssecretaris, maar de voorkeur wordt gegeven aan het inschrijven via de website: www.veluwepoortshow.nl
De inschrijving sluit op vrijdag 2 oktober 2020
Kosten inschrijving:
Per enkel nummer
Per koppel (Sier en Watervogels)
Administratiekosten per inzender
Catalogus
Verkoopkaart per dier

€
€
€
€
€

3,00 (€ 2,50 bij meer dan 8)
4,00
3,00
5,00 (verplicht 1 per gezin)
0,50

Betaling van het verschuldigde bedrag kan door de penningmeester op het
inschrijfformulier eenmalig te machtigen het bedrag van uw bankrekening of
girorekening te laten afschrijven. Indien u geen gebruik maakt van de eenmalige machtiging dient u het verschuldigde bedrag voor 15 oktober 2020
op de bankrekening van de Tentoonstellingspenningmeester te hebben
overgemaakt. Jeugdleden dienen achter hun naam op het inschrijfbiljet de
geboortedatum te vermelden, (maximum leeftijd 16 jaar).
Vergeet niet uw geldige fokkerskaartnummer te vermelden.
Inschrijven via onze website heeft de voorkeur!

Als de Veluwepoortshow 2020 onverhoopt niet door kan gaan
vanwege een beslissing van de regering of de gemeente, in verband met
corona, dan ontvangt u uw inschrijfgeld minus administratiekosten terug.
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Samenvatting van de belangrijkste punten:

Locatie Tentoonstelling
Manege van Hippisch Verband Putten
Halvinkhuizerweg 78-80
3882 LA Putten
Inkooien:
woensdag
28 oktober tussen 18:00 - 22:00 uur
Op donderdag 29 oktober worden geen dieren meer toegelaten.
Keuring:

donderdag

29 oktober

In verband met Covid-19 zijn inzenders niet uitnodigt tijdens de keuring.
Openingstijden: donderdag
vrijdag
Zaterdag
Uitkooien:

29 oktober
30 oktober
31 oktober

van 19:00 tot 22:00 uur
van 10:00 tot 22:00 uur
van 10:00 tot 15:30 uur

zaterdag
31 oktober
van 14:30 tot 16:00 uur
Verkochte dieren vanaf 14:00 uur.

Om zoveel als mogelijk mensen te spreiden wordt gefaseerd uitgekooid.
14:30 tot 15:00 uur watervogels, sierduiven en siervogels
15:00 tot 15:30 uur konijnen
15:30 tot 16:00 uur (dwerg)hoenders

Mocht bovenstaand schema worden aangepast, dan zal u hierover
Geïnformeerd worden in een begeleidende brief die wordt meegestuurd met
uw afhaalkaart waar de kooinummers op vermeld staan.
Dit jaar vind er geen officiële opening en prijsuitreiking plaats om te voorkomen dat veel mensen bij elkaar staan.
Alle bezoekers hebben gratis toegang tot de tentoonstelling.
Limiet aantal dieren in verband met Covid-19:
De Veluwepoortshow wordt georganiseerd conform de richtlijnen van het
RIVM en de dan geldende protocollen. Dat kan betekenen dat er een beperking is in het maximaal aantal dieren dat tentoon kan worden gesteld. Het
bestuur van de Veluwepoortshow behoudt zich daarom het recht voor om
niet alle inschrijvingen te honoreren. Leden van de organiserende verenigingen PPV Putten en PV Nijkerk en inzenders die afgelopen 3 jaar één of
meerdere keren hebben ingezonden krijgen voorrang, daarna inschrijvers
van bij de Veluwepoortshow ongebrachte speciaalclubs. Daarna wordt gewerkt op basis van binnenkomst van het inschrijfformulier.
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Tentoonstellingsbepalingen
1.

De Open Tentoonstelling wordt gehouden volgens het
Tentoonstellingsreglement van het Facilitair Bureau. Elke Inzender
wordt geacht hiervan op de hoogte te zijn.
2. Voor de Algemene Tentoonstellingsbepalingen zie de Almanak van de
FB voor het lopende jaar. ( www.kleindierliefhebbers.nl )
3. Bij de keuring worden toegelaten: Het Tentoonstellingsbestuur en door
het bestuur aangewezen personen. Het is niet toegestaan om op welke
wijze dan ook de keurmeester te beïnvloeden tijdens de keuring.
4. Niet toegekende ereprijzen vervallen aan de tentoonstellingskas.
Nagekomen ereprijzen worden vermeld in de catalogus.
5. Ereprijzen worden alleen toegekend aan dieren die tenminste het
predikaat ZG of bij de Sierduiven 93 punten behaald hebben.
Gewonnen ereprijzen kunnen afgehaald worden op het tentoonstellingssecretariaat op vrijdag en zaterdag tijdens de openingsuren van de tentoonstelling.
De hoofdereprijzen kunnen tijdens de show afgehaald worden op het
tentoonstellingssecretariaat!
6. Niet afgehaalde prijzen worden niet nagezonden.
7. De Veluwepoortshow is niet aansprakelijk voor sterfte onder de dieren,
noch voor het verloren gaan hiervan, noch voor enig ander eigendom
van de inzender. Zodra een dier is verkocht, is het verdere risico voor
de koper.
8. Op het inschrijfbiljet moet duidelijk worden vermeld:
Ras, groot of dwerg, kleurslag, geslacht, oud of jong en voor konijnen
de tatoeëernummers van beide oren en eventueel C-klasse.
Ringnummers behoeven niet op het inschrijfbiljet vermeld te worden,
deze kunt u vermelden op de labels welke u worden toegezonden.
Inzenders van sier- en watervogels moeten de volledige ringnummers
van hun dieren inclusief de letters FK of AO na het inkooien noteren op
de kooikaarten, daar deze dieren niet door de keurmeester uit de kooi
genomen worden.
9. Beoordelingen worden geschreven op enkelvoudige beoordelingskaarten, de inzender mag pas tijdens het uitkooien de beoordelingskaart
van de kooi halen.
10. Voorwaarden voor het exposeren van pluimvee
Tot deze tentoonstelling mogen alleen Hoenders, Dwerghoenders en
Siergevogelte worden toegelaten van fokkers, die deze dieren hebben
laten inenten tegen Newcastle Disease (Pseudo-vogelpest).
Elke inzending Hoenders, Dwerghoenders en Siergevogelte dient vergezeld te gaan van een kopie van de entverklaring. De kopie van de entverklaring dient bij binnenkomst in de hal te worden ingeleverd. 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.
11. Voor het welzijn van de dieren vergen onder andere het transport de
uiterste zorg. Bij het transport van de dieren moet worden zorggedragen voor voldoende ventilatie en frisse lucht. Het verzendmateriaal
moet voorzien zijn van voldoende ventilatieopeningen waarbij gezorgd
moet worden dat deze tijdens het transport niet worden geblokkeerd.
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13. Alle ingeschreven dieren moeten voorzien zijn van een niet afschuifbare
ring of een oormerk
14. Elke inzending konijnen dient vergezeld te gaan van een kopie van de
entverklaring tegen het virus Rabbit Haemorrhagic Viral Disease
(RHDV) type 2. De kopie van de entverklaring dient bij binnenkomst in
de hal te worden ingeleverd.
15. In de Tentoonstellingsruimte is roken verboden
16. Zieke en onreine dieren worden niet gekeurd en zullen in de ziekenboeg
geplaatst worden.
17. Inzenders van oorspronkelijke duiven en kwartels met een voorgeschreven ringmaat kleiner dan 5,5 mm. en inzenders van diamantduiven,
mogen hun dieren in eigen kooien huisvesten. Hiervoor dienen de zgn.
parkietenkooien (afm. 50br.,40h. en 25cm diep) gebruikt te worden.
18. Inzenders die dieren wensen te verkopen kunnen tegen betaling van
€ 0,50 een verkoopkaart krijgen. Zij dienen dit op het inschrijfformulier
kenbaar te maken met opgaaf van de verkoopprijs. Men kan de dieren
ook tijdens de tentoonstelling te koop aanbieden. De verkoper draagt
10% van de prijs van de verkochte dieren af aan de tentoonstellingskas. De verkoopprijs mag niet verhoogd worden en slechts met toestemming van het bestuur verlaagd worden.
19. Inzenders en bezoekers dienen zich te houden aan de op dat moment
van kracht zijnde landelijke of plaatselijke protocollen in verband met
de bestrijding en het tegengaan van verspreiding van het coronavirus.
20. Het verkoopbureau is geopend vanaf één uur na openstelling van de
tentoonstelling op donderdag tot één uur voor sluiting van de tentoonstelling op zaterdag. Zodra een dier verkocht is, is het risico voor de
koper.
21. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het tentoonstellingsbestuur.
22. AOC klasse: Bij alle diergroepen kunnen inzenders met een KLN/NBS
fokkersnummer dieren in erkende rassen, die een kleur of tekening
hebben die bij dat ras niet erkend is, inschrijven in een AOC klasse (Any
Other Colour). Deze kleur of tekening moet zijn beschreven in de standaard van de betreffende diergroep. AOC dieren doen niet mee aan de
rassenprijzen van dat volledig erkende ras, echter zal voor de AOC klasse per ras hetzelfde prijzenschema gehanteerd worden. (zie prijzen 60
t/m 75) Dieren in de AOC klasse komen niet in aanmerking voor de
overige prijzen.
Op het inschrijfformulier AOC klasse duidelijk aangeven!
23. Vrije klasse: Bij alle diergroepen kunnen inzenders met een KLN/NBS
fokkersnummer dieren die nog niet een in Nederland erkend ras vertegenwoordigen en/of in een nog niet erkende kleur, inschrijven in de
Vrije klasse. Deze zogenoemde Vrije klasse dieren worden afzonderlijk
van de erkende rassen en AOC klasse gekeurd, echter zal voor de Vrije
klasse per ras hetzelfde prijzenschema gehanteerd worden. (zie prijzen
60 t/m 75) Dieren in de Vrije klasse komen niet in aanmerking voor de
overige prijzen.
Op het inschrijfformulier Vrije klasse klasse duidelijk aangeven!
N.B: Inschrijven via onze website is mogelijk!
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Keurmeesters
Deze opgave van keurmeesters is onder voorbehoud. Wanneer de omstandigheden daartoe aanleiding geven, o.a. door het aantal dieren wat per ras
wordt ingeschreven, kunnen hierin wijzigingen worden aangebracht.

Hoenders
L.J.J Frenken (A)

Australorp, Ancona, Zijdehoen, Plymouth Rock,
Overige rassen

G.J. Glastra (A)

Hollandse Hoen, Overige rassen

W. Voskamp (A)

Groninger Meeuw, Friese Hoen, Welsumer,
Nederlandse Uilebaard, Rhode Island Red
Overige rassen

H.M. Griekspoor (A)

Wyandotte

H.B. Timmer (C)

Wyandotte

Hoofd-Ereprijzenkeurmeesters hoenders:
W. Voskamp (A) (voorzitter)
H.M. Griekspoor (A)
L.J.J. Frenken (A)
Dwerghoenders
L.J.J. Frenken (A)

Hollandse kriel, Zijdehoenkriel, Drentsekriel,
Cochin kriel, Drentse kriel, Overige rassen

G.J. Glastra (A)

Amrock kriel, Barnevelder kriel, Welsumerkriel,
Groninger Meeuwkriel, Hollandse Hoen,
Overige rassen

W. Voskamp (A)

Antwerpse Baardkriel, Javakriel, Rhode Island Red
kriel, Overige rassen

H.M Griekspoor (A)

Wyandottekriel

H.B. Timmer (C)

Wyandottekriel

F. v.d. Wal (A)

Favorelle kriel, Australorp kriel, Overige rassen

Hoofd-Ereprijzenkeurmeesters dwerghoenders:
H.M. Griekspoor (A) (voorzitter)
G.J. Glastra (A)
F. v.d. Wal (A)

8

Siervogels
A. Deetman (A)

alle rassen

Oorspronkelijke Duiven
A. Deetman (A)
alle rassen
Oorspronkelijke Watervogels
N. van Wijk A)
alle rassen
Gedomesticeerde Watervogels
N. van Wijk (A)
alle rassen
Sierduiven
J. Leeflang (A)

alle rassen

Serama’s
F. v.d. Wal (A)
Konijnen
M Kok (A)

Klein Zilver, Groot Zilver, Franse Hangoor, Rex,
Hangoordwerg, Overige rassen

P. Oude Groothuis (A) Kleurdwergen, Rus, Luchs, Satijn, Tan, Polen,
Overige rassen.
H. v.d. Steeg (A)

Wener, Zilvervos, Alaska, Vlaamse Reus, Hollander,
Gouwenaar, Parelfeh

Hoofd-Ereprijzenkeurmeesters konijnen:
M. Kok (A) (voorzitter)
P. Oude Groothuis (A)
H. v.d. Steeg (A)
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Hoofdereprijzen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor

de mooiste hoender haan
de mooiste hoender hen
de mooiste dwerghoender haan
de mooiste dwerghoender hen
de mooiste kwartel, patrijs of frankolijn
de mooiste fazantachtige of oorsp.kamhoender
de mooiste pauw, kalkoen, parel. en ov. siervogels
de mooiste oorspronkelijke duif
de mooiste oorspronkelijke watervogel woerd
de mooiste oorspronkelijke watervogel eend
de mooiste gedomesticeerde watervogel
de mooiste sierduif
het mooiste konijn ram
het mooiste konijn voedster
de mooiste serama

Bovenstaande prijzen zijn te winnen bij een minimale inzending van 125
dieren.
Bij minder dieren per diergroep of geslacht zal de verdeling zijn:
125 dieren en meer
50 - 124 dieren
25 – 49 dieren
15 – 24 dieren
2 – 14 dieren

€
€
€
€
€

75,00
50,00
35,00
15,00
7,50
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Ereprijzen
(Hoofdereprijzen 1 t/m 16 komen niet in aanmerking voor de ereprijzen.)
Ereprijzen worden toegekend in de volgende groepen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mooiste
mooiste
mooiste
mooiste
mooiste
mooiste
mooiste
mooiste
mooiste
mooiste
mooiste
mooiste
mooiste
mooiste
mooiste

21
22
23
24
25
26
27
28

bij 125 dieren en meer mooiste op 1 na
mooiste op 2 na
mooiste op 3 na
50– 124 dieren mooiste op 1 na
mooiste op 2 na
25—49 dieren mooiste op 1 na
15— 24 dieren mooiste op 1 na
2 - 14 dieren mooiste op 1 na

€
€
€
€
€
€
€
€

15,00
12,50
10,00
12,50
10,00
10,00
7,50
5,00

29.

mooiste konijn C-klasse, min. 15 dieren.

€

7,50

hoender haan op 1 na
hoender hen op 1 na
dwerghoender haan op 1 na
dwerghoender hen op 1 na
kwartel, patrijs of frankolijn op 1 na
fazantachtige of oorspronkelijke kamhoender op 1 na
kalkoen, parelhoen, ov. siergevogelte op 1 na
oorspronkelijke duif op 1 na
oorspronkelijke watervogel woerd op 1 na
oorspronkelijke watervogel eend op 1 na
gedomesticeerde watervogel op 1 na
sierduif op 1 na
konijn ram op 1 na
konijn voedster op 1 na
serama op 1 na

Voor prijs 29 geldt, winnaar van een hoofdprijs of ereprijs,
de prijs is dan voor de mooiste op 1 na.
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Rassenprijzen (voor ieder ras afzonderlijk)
In alle diergroepen en rassen:
60
5 t/m 9 inz. € 2,50 voor de mooiste
61
10 t/m 19 inz. € 5,00 voor de mooiste
62
€ 2,50 voor de mooiste op 1 na
63
20 t/m 29 inz. € 7,50 voor de mooiste
64
€ 5,00 voor de mooiste op 1 na
65
€ 2,50 voor de mooiste op 2 na
66
30 of meer
€ 10,00 voor de mooiste
67
€ 7,50 voor de mooiste op 1 na
68
€ 5,00 voor de mooiste op 2 na
69
€ 2,50 voor de mooiste op 3 na
70
50 of meer
€ 15,00 voor de mooiste
71
€ 12,50 voor de mooiste op 1 na
72
€ 10,00 voor de mooiste op 2 na
73
€ 7,50 voor de mooiste op 3 na
74
€ 5,00 voor de mooiste op 4 na
75
€ 2,50 voor de mooiste op 5 na
Jeugdleden-prijzen
Om voor een jeugdprijs in aanmerking te komen moet op het inschrijfformulier duidelijk de geboortedatum worden vermeld.
80
Beker + certificaat mooiste grote hoender
81
Beker + certificaat mooiste dwerghoender
82
Beker + certificaat mooiste kwartel, patrijs of frankolijn
83
Beker + certificaat mooiste fazantachtige of oorspronkelijke
kamhoender
84
Beker + certificaat mooiste pauw, kalkoen, parelhoender en
ov. siervogels
85
Beker + certificaat mooiste oorspronkelijke duif
86
Beker + certificaat mooiste oorspronkelijke watervogel
87
Beker + certificaat mooiste gedomesticeerde watervogel
88
Beker + certificaat mooiste sierduif
89
Beker + certificaat mooiste konijn
90
Beker + certificaat mooiste serama
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Fokke Antonides Wisselbokaal
110 Wisselbokaal voor de fraaiste Javakriel, alleen te winnen door leden
van de Javaclub. Definitief 5x totaal of 3x achter elkaar.
In 2012 gewonnen door Comb. Goorden
In 2013 gewonnen door Comb. Goorden
In 2014 gewonnen door Comb. Goorden
In 2015 gewonnen door H. van Panhuis
In 2016 gewonnen door H. van Panhuis
In 2017 gewonnen door H. van Panhuis
In 2018 gewonnen door R. Bos
In 2019 gewonnen door R. Bos
Wyandotte wisselbokaal Veluwepoortshow
119 Mooiste Wyandotte van de Veluwepoortshow (groot of kriel)
In 2012 gewonnen door R. Zoet
In 2013 gewonnen door J. Bronkhorst
In 2014 gewonnen door W. Boering
In 2015 gewonnen door R. van de Meer
In 2016 gewonnen door T.C. Zuyderduyn
In 2017 gewonnen door T.C. Zuyderduyn
In 2018 gewonnen door B. Wargerink
In 2019 gewonnen door R. Zoet
EP 120 — 125 zijn geschonken door Bouwbedrijf de Bruin.
Bij een minimaal aantal van 5 dieren:
120 10 EURO voor de Mooiste Hoender Wyandotte Gezoomd
121 10 EURO voor de Mooiste Hoender Wyandotte Getekend
122 10 EURO voor de Mooiste Hoender Wyandotte Enkelkleurig
123 10 EURO voor de Mooiste Dwerghoender Wyandotte Gezoomd
124 10 EURO voor de Mooiste Dwerghoender Wyandotte Getekend
125 10 EURO voor de Mooiste Dwerghoender Wyandotte Enkelkleurig
Bonden en Speciaalclubs
Voor een opgaven van de prijzen van de Bonden en de Speciaalclubs verwijzen wij u naar de Almanak Editie 2018 ( www.kleindierliefhebbers.nl )
Ereprijs 400—Kleindier Liefhebbers Nederland 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 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.
NBS Prijzenschema
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 toe
gekend.
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Speciaalclubs:

Clubshows:
Zijdehoenclub
Groot:
5275 (Glazen) standaard met zijdehoenplaatje voor de fraaiste ongebaard
5276 € 7,50 voor de fraaiste ongebaard op 1 na
5277 € 5,00 voor de fraaiste ongebaard op 2 na
5278 (Glazen) standaard met zijdehoenplaatje voor de fraaiste gebaard
5279 € 7,50 voor de fraaiste gebaard op 1 na
5280 € 5,00 voor de fraaiste gebaard op 2 na
5281
5282
5283
5284
5285
5286
5281
5282

Kriel:
(Glazen) standaard met zijdehoenplaatje voor de fraaiste ongebaard
€ 7,50 voor de fraaiste ongebaard op 1 na
€ 5,00 voor de fraaiste ongebaard op 2 na
(Glazen) standaard met zijdehoenplaatje voor de fraaiste gebaard
€ 7,50 voor fraaiste gebaard op 1 na
€ 5,00 voor fraaiste gebaard op 2 na
Jeugdleden:
(Glazen) standaard met zijdehoenplaatje voor de fraaiste gebaard of
ongebaard
€ 7,50 voor de fraaiste op 1 na gebaard of ongebaard
Prijzen zijn alleen te winnen door leden, min. pred. ZG

Destrictshows:
Welsumerclub
Zowel groot als kriel
Bij 10 t/m 20 dieren
3343 € 6,00 voor het fraaiste dier
Bij 21 t/m 30 dieren
3344 € 6,00 voor het fraaiste dier
3345 € 6,00 voor het fraaiste dier ander geslacht
Bij meer dan 30 dieren
3346 € 8,00 voor het fraaiste dier
3347 € 8,00 voor het fraaiste dier ander geslacht
3348 € 6,00 voor de fraaiste haan op 1 na
3349 € 6,00 voor de fraaiste hen op 1 na
3350 € 4,00 per 15 inzendingen tvb keurmeester.
Geen winnaars van bovengenoemde prijzen
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Hollandse Hoenfokkersclub
Bij minimaal 10 dieren zowel groot als kriel
Minimaal 4 dieren per kleurslag
3475 € 10,00 voor het fraaiste dier
3476 Beker voor het fraaiste dier van de jeugdleden
3477 € 5,00 voor het fraaiste dier van de gepelde kleurslagen
3478 € 5,00 voor het fraaiste dier van de geloverde kleurslagen
3479 € 5,00 voor het fraaiste dier van de enkelkleurige kleurslagen
Winnaar van EP3475 dingt niet mee naar de overige geldprijzen,
deze gaan naar de fraaiste op 1 na
Nederlandse Leghorn Club
Zowel groot als kriel:
4533 Fraaie oorkonde voor de fraaiste (minimaal 10 dieren)
4534 € 5,00 voor de fraaiste op 1 na (minimaal 20 dieren)
4535 € 4,00 voor de fraaiste op 2 na enz. bij elke 10 dieren meer
(min 30 dieren)
Promotieshow:
Wyandotteclub
Groot:
4762 € 3,00 per 6 ingezonden dieren t.v.b. keurmeester, verdeeld over de
kleurslagen
4763

Kriel:
€ 3,00 per 25 ingezonden dieren t.v.b. keurmeester, verdeeld over
de Kleurslagen
Zowel groot als kriel:
Mooiste Wyandotte
(komt niet in aanmerking voor onderstaande prijzen)
Mooiste haan en hen in de groepen:
- Gezoomd
- Getekend
- Enkelkleurig
(in concurrentie en min. ZG94 )
Mooiste in de groepen:
- Vrije Klasse
- Any Other Color
(in concurrentie en min. ZG94)
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