
46e Open Provinciale Bondstentoonstelling 

Open Provinciale jeugdshow van Zuid-Holland  
Nationaal Kampioenschap 4 tallen 

N.C.C. Nederlands Kampioenschap        

 
georganiseerd door:  

 
 

Kleindier Liefhebbers Zuid-Holland 

Op 16, 17 en 18 januari  2020 

 In 

  De hal van GROEN-Direkt 

 Noorwegenlaan 37 

    2391 PW  Hazerswoude/ITC Boskoop 
 

Deelname uit geheel Nederland toegestaan 
Clubshows:                

Fa-Ro-De-Club, Zijdehoenclub 

Districtshows:  

Ned. Hoenderclub, Barnevelderclub, Ned. Sabelpootclub, Ned. Wyandotteclub  

Hollandse Krielenfokkers Club, Ned. Leghorn club,  

Hangoorfokkersclub, Ned. Vereniging van  Angorakonijnenfokkers, Ned. Zilverclub 

Met medewerking van S.Y.S. en E.Z.V.S.H. 

 

 

Verloting van een televisietoestel.   

Uw kooinummers zijn uw loten. Met meer kooinummers des te meer kans.   

De trekking vindt plaats op zaterdag 19 januari 2019 om 14.30u 



  Voorwoord  bestuur Kleindier Liefhebbers Zuid-Holland  
   De Provinciale Bondstentoonstelling Zuid-Holland 

 
Beste leden van KLN Zuid- Holland en ver daarbuiten. Hierbij bieden wij u het vraagprogramma van de Provinciale 
bondstentoonstelling Zuid- Holland.  Als vanouds vindt ook dit jaar de Provinciale Bondstentoonstelling in Boskoop plaats.  
Ook dit jaar weer in de inmiddels vertrouwde hal van de firma Groen Direkt, waar wij zeer gastvrij worden ontvangen. 
Voor die gastvrije ontvangst zijn wij de directie en medewerkers van Groen Direkt bijzonder dankbaar. 
 
Dit jaar geen KLN Bondsshow voor de Cavia’s maar een Nederlands NCC kampioenschap. Deze keuze is mede gebaseerd op 
feit het de hal enigszins wordt verwarmd. Dit jaar heeft de NCC voor een meerdaagse show gekozen.   
 
Nieuw dit jaar is het Nationaal kampioenschap 4 tallen hierbij tellen alleen 4 tallen van 1 ras en 1 kleur en moeten beide 
geslachten in de collectie aanwezig zijn. Voor dit kampioenschap zijn enkele mooie prijzen beschikbaar gesteld. Waaronder 
een zak voer voor de beste collectie in elke diergroep waarin meer dan 25 collecties worden ingezonden.   
 
Voor de hoofereprijzen heeft Kasper Faunafood voor elke winnaar van een diergroep een zak voer beschikbaar gesteld. 
 
Wat wij al eerder concludeerden is het voor de toekomst van onze hobby en de beleving daarvan van groot belang dat ook in 
het ‘westen’ van Nederland een grotere show behouden blijft. Shows zijn en blijven een mooi platform om dierenliefhebbers 
bij elkaar te brengen, te tonen welk cultureel erfgoed er nog is en gezellig samen te komen. Zeker in deze tijd waarin het 
houden van dieren en het beoefenen van onze hobby onder druk staat is het van belang dat veel liefhebbers plezier aan deze 
mooie hobby beleven en daarnaast is de omgang met dieren ook nog eens heel gezond. Ook zijn shows een mooie 
gelegenheid kennis te delen en voorlichting te geven, ook aan jongere generaties. 
 
Grote dank gaat uit naar sponsoren en adverteerders. Zonder die steun is het onmogelijk een dergelijke show te organiseren 
 
Een aantal vrijwilligers hebben zich weer beschikbaar gesteld om te helpen deze show tot een succes te maken. Helaas zijn er 
ook enkelen die om begrijpelijke (leeftijd) redenen afhaken. We zijn dan ook nog steeds op zoek naar enkele mensen die 
bereid zijn de handen uit de mouwen te steken voor deze prachtige show.  
 
Evenals vorig jaar is er ook dit jaar een TV toestel te winnen. Deze TV wordt verloot onder de inzenders waarbij uw 
kooinummers de lotnummers zijn. Dus hoe meer dieren u inschrijft, hoe meer kans u heeft om deze prachtige prijs te winnen.  
Het woord is dan ook nu aan u als inzenders. Wij hopen dat u enkele van uw beste dieren zult inzenden. Wij zullen er als 
organisatie onze uiterste best voor doen het u en uw dieren naar de zin te maken. 
 
Tot ziens tijdens de show, 
Co Korsuize, voorzitter KLN Zuid- Holland 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De officiële opening van de tentoonstelling vindt plaats op Donderdag 16 Januari om 20:00 uur 

De hoofdereprijzen worden uitgereikt op Zaterdag 18 Januari einde middag (rond 15:00) 

 

Openingstijden tentoonstelling:  

Donderdag 16 januari 2020.    19:00 uur tot 22:00 uur.  

Vrijdag        17 januari 2020.    10:00 uur tot 17:00 uur.  

Zaterdag     18 januari 2020.    10:00 uur tot 16:00 uur.  

 

 Openingstijden secretariaat:  

Donderdag  16 januari 2020.    21:00 uur tot 22:00 uur.  

Vrijdag   17 januari 2020.    10:00 uur tot 17:00 uur.   

Zaterdag  18 januari 2020.    10:00 uur tot 16:00 uur.  

 

Openingstijden verkoopbureau:  

Donderdag  16 januari 2020.    21:00 uur tot 22:00 uur.  

Vrijdag   17 januari 2020.    15:00 uur tot 17:00 uur.   

Zaterdag  18 januari 2020.    10:00 uur tot 14:00 uur.  

 

Erecomité Provinciale Bondstentoonstelling KLN Zuid-Holland  

 

T. Rosbergen Directie Groen Direct    

W. Jansen Verkoopleider Kasper Faunafood / Arie Blok diervoeding 

W. Kok Erevoorzitter KLN Zuid-Holland 

L.J.L.E. Beugelsdijk Erevoorzitter KLN Zuid-Holland 

                                                                                                                           

Tentoonstellingsbestuur Provinciale Bondsshow KLN Zuid-Holland 

 
Vacant Voorzitter 
Co Korsuize Secretaris 
Bert Beugelsdijk 2de Secretaris en Commerciële zaken en standhouders 
Henk den Butter Penningmeester 
Thijs Overduin PR Facebook en website beheerder 
Aad Glas Catering en Uitgifte Ereprijzen 
Rob Mathot  Aankleding hal 
H.C. Groen Coördinator Hal  
J. Ham      Coordinator Eindkeuring en speciaalclubprijzen 

 

Beheerder Tentoonstellingshal         

opbouw/verzorging T.T.:      H. den Butter, J. Keyzer, J. van Dijk , A. Poot, W.C. Kok, P.C. den Ouden, F. v/d Winden,  

                                                  A.G. Rotteveel, W.C. Kok, K. Koot,  P.W.T. van Dijk,  W.J. van Dongen 

 

Commissie van bijstand Catering 

 Jan en Marjan Ravensbergen, Edith en Erik Tinga, Metta Zwaan, Piet en Wilma Kraan 

 

Het tot stand komen van deze tentoonstelling is dankzij de medewerking van de vele vrijwilligers die zich hebben opgegeven. 

Namens het bestuur onze hartelijke dank hiervoor.   

 

Tentoonstellingssecretaris J. Korsuize, Industriekade 3 2172 HV Sassenheim  

Tel:0616425565 E-mail:co.korsuize@kpnmail.nl  

 

Diergroepssecretarissen:   

Veren: Jos en Riet van Dorp Tel: 06-33623442  E-mail: jos.riet@outlook.com 

 

Haren: J. Korsuize Tel:0616425565 E.mail: co.korsuize@kpnmail.nl   

 

Veterinair toezicht  

Dhr. P. van Dijk, Golfslag 15, 3224 CM Hellevoetsluis, Tel:0181-313311 

E-mail: p.van.dijk@solcon.nl 



Afgevaardigde Facilitair Bureau   

Mw. T. van der Aart, Voorzorgstraat 55, 2013 VN Haarlem, Tel: 06-17107888, E-mail: tanjavanderaart@gmail.com 

 
Grafische ondersteuning: 
JBPrinting, Epe 
 

Ereprijsschenkers  

 

Kleindier Liefhebbers Nederland       Borne  

Kleindier Liefhebbers Zuid-Holland         Berkel en Rodenrijs  

Arie Blok Diervoeding      Woerden 

Firma van der Weijden     Bleiswijk 

W.C. Kok      Nieuw Lekkerland  

Fam. Verwaal      Schiedam 

 

Hoofdsponsor  

 
 

  ARIE BLOK DIERVOEDING 
Postbus 30 
3440 AA Woerden 
www.kasperfaunafood.nl 

 

 

Locatie Tentoonstellingshal  

 
 
Tentoonstellingshal:  
GROEN Direkt 
Noorwegenlaan 37 
2391 PW  Hazerswoude/ITC Boskoop 
 

Tentoonstellingsreglement  
  
Art. 1.  Algemene bepalingen.  

Deze tentoonstelling wordt gehouden volgens het algemene tentoonstellingsreglement, opgesteld door het Facilitair Bureau 
KLN-NBS. Elke inzender wordt geacht de bepalingen in dat reglement te kennen.  Dit tentoonstellingsreglement ligt ook ter 

inzage bij het secretariaat van deze tentoonstelling.  

  

Art. 2.  Inschrijvingen.  

Gevraagd worden alle rassen en erkende kleurslagen. enkele nummers t.w. mannelijke of vrouwelijk, oud of jong in Hoenders,  

Dwerghoenders, Serama’s, Siervogels (waaronder oorspronkelijke duiverrassen), Watervogels (oorspronkelijke en 

gedomesticeerde), Sierduiven, Konijnen, Cavia’s en Kleine Knagers.  Inzenders van Kleine Knagers zorgen zelf voor 

onderkomens van de ingezonden dieren. Oorspronkelijke Watervogels en Siervogels kunnen tevens als koppel (1-1) 
ingeschreven worden. Cavia’s kunnen in drie leeftijdscategorieën worden ingestuurd, t.w. A-klasse: ouder dan 9 maanden,  

B-klasse: van 6 t/m 9 maanden en C-klasse: van 3 t/m 5 maanden, vermeld dit laatste duidelijk op het inschrijfformulier!   

Trio’s (1-2) Hoenders en Dwerghoenders  

 

 Art. 3.  Merken en tatoeëringen.  

Alle diergroepen, met uitzondering van de Cavia’s en Kleine Knagers, dienen voorzien te zijn van een door de FB erkend merk. 

Konijnen dienen getatoeëerd te zijn.  Cavia’s dienen voorzien te zijn van een oor-sticker met hierop het kooinummer.  

  

 

 

Onder de inzenders wordt dit jaar een verloting gehouden waarbij uw kooinummers de loten vormen. 

Hoe meer dieren u dus inschrijft des te meer kans maakt u op het winnen van de 

Hoofdprijs een televisietoestel. 



Art. 4. Voorwaarden voor het exposeren van Hoenders Dwerghoenders Serama’s en Siergevogelte.  

Tot deze tentoonstelling mogen alleen Hoenders, Dwerghoenders, Serama’s en Siergevogelte worden toegelaten van fokkers 
die al hun hierboven genoemde dieren hebben laten enten tegen Pseudo-vogelpest. Elke inzending Hoenders,  

Dwerghoenders,Serama’s  en Siergevogelte dient vergezeld te gaan van een kopie van de ent verklaring. De entverklaring 

dient een opgave te bevatten van het ras, het aantal dieren, hun gemiddelde leeftijd en de ringnummers van de betreffende 

dieren. Het origineel van de ent verklaring wordt bewaard door de secretaris van de vereniging waar men lid is.  

 

 Art. 5 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. De enting moet minimaal 2 weken voor de tentoonstelling zijn verricht. De 

entverklaring mag niet ouder zijn dan 7,5 maanden. Bij de ingang vindt controle plaats van de entverklaringen aan de hand 

van de merken van de konijnen. Niet gevaccineerde konijnen worden niet toegelaten tot de tentoonstellingsruimte. 

 

 Art. 6.  Sluiting inschrijving.  

De sluiting van de inschrijving is gesteld op donderdag 2 januari 2020, of eerder als het maximum aantal dieren van 1.600 

stuks is bereikt. Voor de inschrijving van uw dieren kunt u gebruik te maken van het ingesloten inschrijfformulier of uw 

inzending mailen naar het email-adres: co.korsuize@kpnmail.nl.  Inschrijfformulieren dienen te worden gezonden aan: Dhr. J. 
Korsuize, Industriekade 3, 2172 HV Sassenheim, Tel:0252-232209 Vul het inschrijfformulier of de email duidelijk en volledig in. 

Onvolledig ingevulde formulieren en e-mails worden terzijde gelegd. Ook dient u uw telefoonnummer te vermelden. Het 

bestuur houdt zich het recht voor inschrijvingen te weigeren, zonder opgaaf van redenen met betrekking tot deze weigering.  

Elk inschrijfformulier van een jeugdlid dient mede ondertekend te zijn door de secretaris van de vereniging waarvan het 
jeugdlid lid is. Jeugdleden zijn zij die ouder zijn dan 6 jaar. In het jaar waarin een jeugdlid 17 jaar wordt kan het lid het gehele  

tentoonstellingsseizoen nog als jeugdlid inzenden.  

  

Art. 7.  Inschrijfgeld en betalingen.  

Het inschrijfgeld bedraagt:      Jeugdleden:  

Enkel nummer in alle diergroepen   € 5,00       € 3,00  

Kleine Knagers         € 3,00       € 1,50  

Trio Hoenders en Dwerghoenders € 10,00       € 6,00  

Koppel Oorspr. Watervogels     € 8,00        € 6,00  

Koppel Siervogels       € 8,00        € 6,00  

  

Voor jeugdleden geldt dat het eerste ingezonden dier GRATIS is. 

Bij iedere inzending van meer dan 10 enkele nummers geldt een korting van € 0,50 per nummer, behalve bij Kleine Knagers. 

Trio’s en koppels worden bij deze kortingsregeling gezien als enkel nummer.  

Per inzender wordt € 7,00 administratiekosten gerekend. Dit is inclusief doorlopende entree en koffie met cake tijdens de 

officiële opening op donderdag 16 januari. Het inschrijfgeld dient gelijktijdig met het indienen van het inschrijfblad te worden 

voldaan.  

 

Betalingen per bankrekening NL50 RABO 0323 9550 02 t.n.v. penningmeester Kleindier Liefhebbers Nederland   

Voor inzendingen welke wel zijn opgegeven, maar niet ter keuring worden aangeboden, dient het inschrijfgeld voldaan te 

worden. Ook voor deze dieren zijn er kooien gehuurd en is een keurmeester uitgenodigd.  

  

Art. 8.  Inkooien.  

Alle dieren dienen woensdagavond 15 januari tussen 16:00 en 22:00 uur te worden ingekooid. Onreine, zieke of van ziekte 

verdachte dieren worden niet tot de tentoonstellingsruimte toegelaten dan wel niet gekeurd. Dieren die tijdens de 
tentoonstelling ziek worden zullen uit de tentoonstellingsruimte worden verwijderd. Op de avond van inkooien is voedsel en 

water beschikbaar om door de inzender zelf aan zijn dieren te geven.   

 Alle dieren die in de zaal worden aangetroffen, welke niet zijn ingeschreven, worden verwijderd. Dit geldt tevens voor het 

pluimvee en konijnen zonder entbewijs of andere door de overheid voorgeschreven formulieren. Inzenders van Sier- en Water-

gevogelte dienen bij het inkooien het ringnummer van de dieren op de kooinummerkaart te vermelden.   

 

Art. 9.  Keuringsdag en beoordelingskaarten.  

De keuring van de dieren vindt plaats op donderdag 16 januari en is alleen toegankelijk voor die personen die bij de keuring 

behulpzaam zijn, de keurmeesters, de gedelegeerde, het tentoonstellingsbestuur en die personen die door het  



tentoonstellingsbestuur zijn uitgenodigd. De beslissing van de keurmeester is bindend en zonder beroep. Op deze 
tentoonstelling zal gebruik gemaakt worden van enkele beoordelingskaarten. Deze kaarten mogen pas van boven de kooi 

worden verwijderd bij het uitkooien of als een dier is verkocht en wordt afgehaald.  

  

Art. 10.  Catalogus.  

De catalogus is voor iedere inzender verplicht, en kost € 5,00 (1 per gezin. Het bedrag hiervoor dient gelijk met het 
inschrijfgeld te worden voldaan. Voor toezending van de catalogus wordt € 3,50 extra gerekend.  

  

Art. 11. Prijzenschema.  

Het fraaiste dier en het fraaiste dier op één na van iedere diergroep wordt gevonden uit het eerst voortgebrachte dier van 

iedere keurmeester.  

Voor de HEP van € 50,00 geldt een min. Aantal dieren van 50 per diergroep. Indien dit aantal niet wordt gehaald, wordt de prijs 

naar evenredigheid verlaagd.  

Ereprijzen (rasprijzen) kunnen alleen gewonnen worden wanneer tenminste het predicaat ZG is behaald. Voor de 

jeugdprijzen geldt, in concurrentie, dus minimaal twee inzenders en minimaal predicaat ZG.  

Gewonnen prijzen moeten tijdens de tentoonstelling in ontvangst genomen worden op dezelfde uren als waarop het 

secretariaat is geopend.  

 Uitgeloofde ereprijzen kunnen niet door de schenkers worden gewonnen en vervallen, in dat geval, evenals niet gewonnen 

ereprijzen aan de tentoonstellingskas. Bekers van 17 centimeter en hoger worden in dit vraagprogramma aangeduid als beker, 

lager dan 17 centimeter als bekertje.  

  

Art. 12. Verkoop en aankoop van dieren.  

Ingezonden dieren kunnen, uitsluitend door bemiddeling van het tentoonstellingsbestuur, te koop worden aangeboden. De 

verkoper betaalt 10% van de verkoopsom aan de tentoonstellingskas. Men kan de dieren te koop aanbieden via het 

inschrijfformulier of tijdens de tentoonstelling. Verkoopkaarten kosten € 2,00 vooraf en tijdens de tentoonstelling € 2,50 en 
zijn op het secretariaat verkrijgbaar. Verkoopkaarten zullen weer als vanouds boven de kooien worden opgehangen 

De verkochte dieren kunnen op het verkoopbureau worden afgerekend. Gekochte dieren kunnen op zaterdag 18 januari na 

14:00 uur onder toezicht van een lid van het tentoonstellingsbestuur of een door dit bestuur aangewezen persoon worden 

uitgekooid.  

  

Art. 13. Huisvesting en aansprakelijkheid.  

Het bestuur zorgt voor een goede huisvesting en verzorging, doch is niet aansprakelijk voor sterfgevallen, schade of verloren 

gaan van dieren tijden de tentoonstelling. Evenmin voor enig ander eigendom van de inzender wat in het 
tentoonstellingsgebouw aanwezig is.  Alle tentoonstellingsdieren worden gevoerd met Kasper Faunafood.  

Voor kleurmuizen, sierratten en hamsters (Kleine Knagers) zorgt de eigenaar zelf voor de juiste huisvesting.  

  

Art. 14. Uitkooien en sluiting tentoonstelling.  

De ingeschreven dieren kunnen op zaterdag 19 januari 2019 na sluiting van de tentoonstelling na 16:00 uur worden 

uitgekooid.  

Om 16.30 uur gaan dan de deuren open! Zo heeft iedereen de gelegenheid om rustig de dieren uit te kooien.  

  

Art. 15. Geschillen en reclames.  

In alle geschillen de tentoonstelling betreffende, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het tentoonstellingsbestuur. 

Reclames van welke aard dan ook worden na 18 maart 2020 niet meer in behandeling genomen.   

  

Opbouw en opruimen tentoonstelling  
  

De opbouw van de tentoonstelling is gepland op maandag 13 januari van 10:00 tot 17:00 uur en op dinsdag 14 januari van 

09:00 tot 17:00 uur. De verdere opbouw is gepland op woensdag 14 december vanaf 9:00 uur.  

Hierbij doen wij een beroep op zoveel mogelijk vrijwilligers, en dat mogen natuurlijk ook niet-leden van Boskoop en 

Omstreken zijn, die behulpzaam willen zijn bij deze opbouw, alsmede bij het opruimen van de tentoonstelling welke is 

gepland op zaterdag 19 januari direct na het sluiten van de tentoonstelling. Hiervoor, namens het bestuur, alvast onze 

hartelijke dank.  

 

Elke inzending Konijnen, Hoenders, Dwerghoenders en Siergevogelte dient vergezeld te gaan van een kopie van de 
entverklaring. Deze dient bij voorkeur, met het inschrijfformulier meegezonden te worden of bij het inkooien ingeleverd te 

worden bij de daarvoor, door het bestuur, aangestelde persoon 
Bij het niet inleveren van het entbewijs of een kopie daarvan worden uw dieren onherroepelijk van de tentoonstelling 

verwijderd. 



Onderstaande indeling van de keurmeesters is onder voorbehoud.  

 Keurmeesters Hoenders:   

G. Glastra (A)  Buitenlandse rassen en Overige rassen  m.u.v. Zijdehoenders 

 

B. Crezee (C)  Hollands Kuifhoen, Nederlands Baardkuifhoen, Kraaikop, Hollands hoen, Barnevelder 

          Noord-Hollands hoen, Brahma, Modern Engels Vechthoen, Oud Engels Vechthoen 

         Indisch Vechthoen, Maleier 

 

H. van Olst (C)  Zijdehoen 

 

H.E.P. jury:   Voorzitter:   K. van de Hoek 

                  Leden:        G.J. Glastra en G.J. den Blanken 

  

Keurmeesters Dwerghoenders:   

 G.J. Glastra             (A)          Australorp kriel, Brahma kriel 

 

K. v/d Hoek (A)          Barnevelder kriel, Wyandotte kriel, niet genoemde rassen 

 

H. van Olst (B)          Belgische rassen, Zijdehoenders kriel, New Hampshire kriel,   

 

G.J. den Blanken     (B)          Overige Nederlandse rassen  

 

B. Crezee                 (C)          Sebright, Orpington kriel, Cochin kriel, Vechthoender rassen 

 

H.E.P. jury:   Voorzitter:  G.J. Glastra  

                   Leden:     K. van de Hoek, G.J. den Blanken    

 

Keurmeester Serama’s:  

K. van de Hoek  (A)  Alle Serama’s, en H.E.P.  

 

 Keurmeesters Konijnen:  

 C. Bregman         (C) Franse Hangoor, Engelse Hangoor Duitse Hangoor,  Meissner hangoor,  

   Ned. Hangoordwerg ged,  

 

A.G. Hertogh       (B)            Tan, Thrianta, Hulstlander, Groot en Klein Zilver 

            

                                                

T. Spijkerman      (B)           Vlaamse Reus Wit- en Kleur, Nieuw Zeelander Wit en kleur, Wener Wit- en Kleur, Van Beveren,  

                                               Niet genoemde rassen 

 

A.L.F. de Vos       (A)        Kleurdwerg, Ned. Hangoordwerg ged. 

 

K. J. Cats               (A)  Groot Lotharinger, Witte van Hotot, Japanner, Ekster,   

                                 Rijnlander, Papillon, Klein Lotharinger, Hollander, Rus, Dwerg Lotharinger    

 

H. van Weelden  (C)           Bijzondere Haarstructuren  Thuringer, Havana, Alaska. Belgische Haas, Zilvervos, Marter  

                                               Groot en Klein Chinchilla, Zwart Grannen,    

 

G. Lenselink (A) Gele van Bourgondie, Rode nieuw Zeelander, Deilenaar, Niet genoemde rassen, Pool Roodoog,  

   Pool Blauwoog, 

 

 H.E.P. jury:        Voorzitter: H. van Weelden 

                                  Leden:        K.J. Cats, A.L.F. de Vos    

 Keurmeester Cavia’s:   

 

A. Bennink (A) 

M. Eilander (B) 

C. Swaap (A)  tevens HEP 

B. van Dijk (A)  



Keurmeester Siervogels:   

A. Deetman       (A)              Alle siervogels tevens H.E.P 

 

Keurmeester Gedomesticeerde Ganzen en Eenden: Tevens HEP 

A. Deetman   (C)                Pommerse gans. Duitse Pekingeend, Amerikaanse Pekingeend, Cayuga eend, Smaragdeend 

  

Keurmeester Oorspronkelijke Ganzen en Eenden: Tevens HEP 

A. Deetman       (B)         Streepkopgans, Grote Sneeuwgans, Keizergans, Rossgans, Kleine Sneeuwgans, Australische  

               Casarca, Paradijs Casarca, Grijskop Casarca, Rode Casarca, Bergeend, Radjah Bergeend, Filipijnse 
                                      eend, Peposaca eend, Indische Vlekbekeend, Chinese Vlekbekeend, Birmaanse Vlekbekeend 

               Afrikaanse Geelsnaveleend, Europese Pijlstaart, Roodsnavel Pijlstaart, Chili Pijlstaart,Bahama             

                                     Pijlstaart, Europese Tafeleend, Krooneend, Sikkeleend, Europese Slobeend, Rode Slobeend 

                 Australische Slobeend, Nieuw-Zeelandse Slobeend, Kaapse Slobeend, Amerikaanse Smient 
               Chili Smient, Krakeend, Carolina eend, Mandarijneend, Merida taling, Puna taling, Grote Brasiltaling 

               Kaapse taling, Blauwvleugeltaling, Kleine Brasiltaling, Chili taling, Kaneeltaling, Marmertaling  

              Scherpvleugeltaling, Versicolortaling, Zomertaling, Amerikaanse Wintertaling, Europese Wintertaling 

               Roodschoudertaling, Hottentottaling, Andestaling  

Keurmeester Sierduiven:   

J.J. van de Siepkamp   (A) Tuimelaars en Hoogvliegers, Structuurduivenrassen,  Tevens HEP 

 

G. Simonis                     (A) Kip- Wrat- en Vormduivenrassen, Meeuwenrassen 

 

D. de Zeeuw                 (C) SIS duiven rassen,  

 

P. van der spek            (C)  Kroppers   

 

ATTENTIE   Hoofdereprijzen  ATTENTIE  

  

Voor de hoofdereprijzen van de winnaars per diergroep geldt, bij minder dan 50 werkelijk ingeschreven dieren, wordt de 

geldprijs verlaagd naar evenredigheid. Daarnaast blijft de fraaie oorkonde beschikbaar. De Oorkonde en Hoofdereprijzen 

worden uitgereikt op Zaterdag 18 januari einde middag.  

 

Hoofdereprijzen Hoenders:  

1  € 50,00 voor de fraaiste.  

2  Fraaie oorkonde en Provinciale eremedaille in goud voor de fraaiste.  

3  Provinciale eremedaille in zilver voor de fraaiste ander geslacht (min. 50 dieren).  

468   KLN Bondsmedaille voor de fraaiste   

469  KLN Bondsmedaille voor de fraaiste ander geslacht (min. 50 dieren)    

4        € 7,50  voor het fraaiste Haan op 1 na (min. 100 dieren)  

5  € 7,50 voor het fraaiste hoen Hen op 1 na (min. 100 dieren) 

6   € 5,00  voor het fraaiste trio  (min. 5 trio’s).  

 

Hoofdereprijzen Dwerghoenders:  

11  € 50,00 voor de fraaiste.  

12  Fraaie oorkonde en Provinciale eremedaille in goud voor de fraaiste.  

13  Provinciale eremedaille in zilver voor de fraaiste Nederlandse rassen ( min.50 dieren) (vervalt voor EP 12)  

14  Provinciale eremedaille in zilver voor de fraaiste Europese rassen  (min. 50 dieren) ( vervalt voor EP 12)  

15  Provinciale eremedaille in zilver voor de fraaiste Overige rassen  (min. 50 dieren) ( vervalt voor EP 12)  

470  KLN Bondsmedaille voor de fraaiste  

471  KLN Bondsmedaille voor de fraaiste ander geslacht. (min. 50 dieren) 

16  € 7,50 voor de fraaiste Nederlandse rassen ander geslacht.  

17  € 7,50 voor de fraaiste Europese rassen ander geslacht.  

18  € 7,50  voor de fraaiste Overige rassen ander geslacht.  

19  € 5,00  voor het fraaiste trio (min. 5 trio’s).  

             

 

 

 



Hoofdereprijzen Serama’s:  

20  € 50,00 voor de fraaiste.  

21  Fraaie oorkonde en Provinciale eremedaille in goud voor de fraaiste (min. 35 dieren)  

22  Provinciale eremedaille in zilver voor de fraaiste ander geslacht (min. 60 dieren.)  

472  KLN Bondsmedaille voor de fraaiste.   

   

Hoofdereprijzen Grote Siervogels  

(Fazanten, tragopanen en pauwen, Kalkoen, Parelhoen, Oorspronkelijke Kamhoen of overige siervogels) 

23   € 50,00 voor de fraaiste. 

24  Fraaie oorkonde en Provinciale eremedaille in goud voor de fraaiste. (min.35 dieren)  

473   KLN Bondsmedaille voor de fraaiste Grote Siervogel  

   

Hoofdereprijzen Kleine Siervogels  

(kwartels, patrijzen, frankolijnen , lachduiven, diamantduiven en oorspronkelijke duiven ) 

25   € 50,00 voor de fraaiste.  

26   Fraaie oorkonde en Provinciale eremedaille in goud voor de fraaiste (min. 35 dieren)  

474   KLN Bondsmedaille voor de Fraaiste.   

475  KLN Bondsmedaille voor de fraaiste Oorspronkelijke duif 

 

Hoofdereprijzen Watervogels:  

31  € 50,00 voor de fraaiste gedomesticeerde Watervogel.   

32  € 50,00 voor de fraaiste oorspronkelijke Watervogel.  

33  Fraaie oorkonde en Provinciale eremedaille in goud voor de fraaiste Ged Watervogel (min. 35 dieren).  

34  Fraaie oorkonde en Provinciale eremedaille in goud voor de fraaiste Oorspr Watervogel (min. 35 dieren)  

476  KLN Bondsmedaille voor de fraaiste gedomesticeerde Eend.  

477  KLN Bondsmedaille voor de fraaiste gedomesticeerde Gans.  

478  KLN Bondsmedaille voor de fraaiste oorspronkelijke Eend.  

479  KLN Bondsmedaille voor de fraaiste oorspronkelijke Gans.  

 

 Hoofdereprijzen Konijnen:  

41  € 50,00 voor de fraaiste.  

42  Fraaie oorkonde en Provinciale eremedaille in goud voor de fraaiste.  

43  Provinciale eremedaille in zilver voor de fraaiste ander geslacht (min. 50 dieren)  

462  KLN Bondsmedaille voor de fraaiste ram  

463  KLN Bondsmedaille voor de fraaiste voedster  

44  € 7,50 voor de fraaiste groep 1.  

45.   € 7,50 voor de fraaiste groep 2.  

46.   € 7,50 voor de fraaiste groep 3.  

47.   € 7,50 voor de fraaiste groep 4.  

48.   € 7,50 voor de fraaiste groep 5.  

49.   € 7,50 voor de fraaiste groep 6.  

50.   € 7,50 voor de fraaiste groep 7. 

 

Hoofdereprijzen Cavia’s 

51  € 50,00 voor de fraaiste.  

52  Fraaie oorkonde en Provinciale eremedaille in goud voor de fraaiste.  

53  Provinciale eremedaille in zilver voor de fraaiste ander geslacht (min. 50 dieren)  

464 KLN Bondsmedaille voor de Fraaiste 
465 KLN Bondsmedaille de fraaiste ander geslacht (min. 50 inz.) 
54  Kaspar Fauna stelt voor de winnaar van elke diergroep waarin minimaal 100 dieren zijn ingezonden een zak voer 

beschikbaar 

 

  Hoofdereprijzen NCC Nederlands Kampioenschap Cavia’s  

 
55 € 75,- voor het fraaiste dier. 
56 € 50,- voor het fraaiste dier op 1 na. 
57 € 25,- voor het fraaiste dier op 2na. 
58 € 12,50,- voor het fraaiste dier op 3na. 
59 € 7,50,- voor het fraaiste dier op 4na. 



60  Beste Collectie  Rozet   (voor plaats 1, 2 en 3) (bij minimaal 3 ingezonden collecties. Een collectie is 4 Cavia’s: één ras 
in één kleurslag, in elke leeftijdsklasse en van beide geslachten moet een dier ingeschreven 

zijn)Aanmoedigingsprijs (ter vrije beschikking) voor elke keurmeerster. 

 
Extra Prijzen N.C.C. 
66     Beste A-klasse  Grote rozet (voor plaats 1, 2 en 3)  
67     Beste B-klasse  Grote rozet (voor plaats 1, 2 en 3)  
68     Beste C-klasse  Grote rozet (voor plaats 1, 2 en 3) 
69     Beste v/d Jeugd  Rozet   (voor plaats 1, 2 en 3)  
70     Beste Collectie  Rozet   (voor plaats 1, 2 en 3)  

(bij minimaal 3 ingezonden collecties. Een collectie is 4 Cavia’s: één ras in één kleurslag, in elke leeftijdsklasse en van 
beide geslachten moet een dier ingeschreven zijn)  

71 Beste Raskampioen  Oorkonde met foto (bij minimaal 5 inzendingen per ras)  
72 Beste Raskampioen 1 na  Oorkonde met foto (bij minimaal 25 inzendingen per ras)  
73 Beste Raskampioen 2 na  Oorkonde met foto (bij minimaal 50 inzendingen per ras) 
74 Beste Raskampioen (NE)  Oorkonde met foto (bij minimaal 5 inzendingen per ras)  
75 Beste Raskampioen 1 na (NE) Oorkonde met foto (bij minimaal 25 inzendingen per ras)  
76 Beste Raskampioen 2 na (NE) Oorkonde met foto (bij minimaal 50 inzendingen per ras) 
 
Hoofdereprijzen Kleine Knagers:  

81  € 50,00  voor de fraaiste in de grootste groep,  mits een hoger predicaat in een andere groep.  

82  Fraaie oorkonde en Provinciale eremedaille in goud voor de fraaiste in de grootste groep (min. 35 dieren).  

466  KLN Bondsmedaille voor de fraaiste Kleine Knager.  

467  KLN Bondsmedaille voor de fraaiste Kleine Knager in een andere subgroep.  

  

Hoofdereprijzen Sierduiven:  

91  € 50,00 voor de fraaiste.  

92  Fraaie oorkonde en Provinciale eremedaille in goud voor de fraaiste.  

93  Provinciale eremedaille in zilver voor de fraaiste ander geslacht (min. 50 dieren)  

94  € 7,50 voor de fraaiste doffer op 1 na (min 100 dieren).  

95  € 7,50 voor de fraaiste duivin op 1 na (min 100 dieren).  

 

ATTENTIE   Collectieprijzen Nationaal Kampioenschap 4 tallen  ATTENTIE  

  

Nationaal Kampioenschap 4 tallen in alle diergroepen 

151 € 25,00 + Oorkonde + zak voer Kaspar Faunafood voor de fraaiste collectie in elke diergroep met min. 25 collecties 

154 Oorkonde voor de beste collectie per ras   

155 Oorkonde voor de beste collectie op 1 na min. 7 collecties 

156 Oorkonde voor de beste collectie op 2 na min. 15 collecties 

Voor bovenstaande collecties gelden de volgende regels (één ras, één kleur, twee geslachten, min. aantal punten 376)  

Bij Cavia’s gelden de haarstructuren als ras. 

 

ATTENTIE   Rasprijzen  ATTENTIE  

  

In de diergroepen Hoenders, Dwerghoenders, Siervogels, Watervogels, Konijnen, Konijnen C-klasse, Cavia´s, Kleine Knagers 

en Sierduiven zijn in ieder ras de volgende rasprijzen te behalen (min. ZG). Bij Cavia’s gelden de haarstructuren als ras  

Rasprijzen in elke diergroep 

161 Bij minimaal 7 te keuren dieren in een ras een Amaryllisbol voor de fraaiste.  

162 Bij minimaal 14 te keuren dieren in een ras een Amaryllisbol voor de fraaiste op 1 na.  

163 Bij minimaal 20 te keuren dieren in een ras een Amaryllisbol voor de fraaiste op 2 na.  

164 Bij minimaal 30 te keuren dieren in een ras een Amaryllisbol voor de fraaiste op 3 na.  

165 Bij minimaal 40 te keuren dieren in een ras een Amaryllisbol voor de fraaiste op 4 na  

 

KLN Raskampioenprijzen in elke diergroep 

480 KLN Zilveren eigenslag medaille “Provinciaal kampioen” voor de fraaiste (6 t/m 14 dieren) in concurrentie 

481  KLN Gouden eigenslag medaille “Provinciaal kampioen” voor de fraaiste (15 t/m 49 dieren)  

482 KLN Gouden eigenslag medaille “Provinciaal kampioen” voor de fraaiste op 1 na (15 t/m 49 dieren)  

483 KLN Gouden eigenslag medaille “Provinciaal kampioen” voor de fraaiste op 2 na (min. 100  dieren)  



Hoofdereprijzen Provinciale KLN Jeugdshow Zuid-Holland  
 Voor de jeugdprijzen geldt ten minste in concurrentie en min. ZG  

 

Jeugdprijzen Hoenders:  

101 Provinciale eremedaille in Goud voor de fraaiste geschonken door Kleindier Liefhebbers Zuid-Holland .   

 (bij minder dan 25 dieren  Provinciale eremedaille in Zilver)  

484  KLN Landelijke Bondsmedaille voor de fraaiste (min. 15 dieren)  

Jeugdprijzen Dwerghoenders:  

102  Provinciale eremedaille in Goud voor de fraaiste geschonken door Kleindier Liefhebbers Zuid-Holland  

 (bij minder dan 25 dieren Provinciale eremedaille in Zilver)  

484  KLN Landelijke Bondsmedaille voor de fraaiste (min. 15 dieren)  

 

Jeugdprijzen Serama’s:  

103  Provinciale eremedaille in Goud voor de fraaiste geschonken door Kleindier Liefhebbers Zuid-Holland  

 (bij minder dan 25 dieren  Provinciale eremedaille in Zilver)  

484  KLN Landelijke Bondsmedaille voor de fraaiste (min. 15 dieren)  

 

Jeugdprijzen Grote Siervogels: 

(Fazanten, tragopanen en pauwen, Kalkoen, Parelhoen, Oorspronkelijke Kamhoen of overige siervogels)  

104  Provinciale eremedaille in Goud voor de fraaiste geschonken door Kleindier Liefhebbers Zuid-Holland   

 (bij minder dan 25 dieren  Provinciale eremedaille in Zilver)  

484  KLN Landelijke Bondsmedaille voor de fraaiste (min. 15 dieren)  

 

Jeugdprijzen Kleine Siervogels 

(kwartels, patrijzen, frankolijnen , lachduiven, diamantduiven en oorspronkelijke duiven ) 

105 Provinciale eremedaille in Goud voor de fraaiste geschonken door Kleindier Liefhebbers Zuid-Holland   

 (bij minder dan 25 dieren  Provinciale eremedaille in Zilver)  

484 KLN Landelijke Bondsmedaille voor de fraaiste (min. 15 dieren) 

 

Jeugdprijzen Watervogels:  

106  Provinciale eremedaille in Goud voor de fraaiste Ged. Watervogel  geschonken door KLN Zuid-Holland   

 (bij minder dan 25 dieren Provinciale eremedaille in Zilver)  

484  KLN Landelijke Bondsmedaille voor de fraaiste Ged. Watervogel (min. 15 dieren)  

107  Provinciale eremedaille in Goud voor de fraaiste Oorspr.Watervogel geschonken door KLN Zuid-Holland   

 (bij minder dan 25 dieren Provinciale eremedaille in Zilver)  

484  KLN Landelijke Bondsmedaille voor de fraaiste Oorspr. Watervogel (min. 15 dieren)  

 

Jeugdprijzen Konijnen:  

108 Provinciale eremedaille in goud voor de fraaiste geschonken door Kleindier Liefhebbers Zuid-Holland  

 (bij minder dan 25 dieren Provinciale eremedaille in Zilver)  

484  KLN Landelijke Bondsmedaille voor het fraaiste Konijn (min. 25 dieren)  

109 Beker voor de fraaiste geschonken door Dhr. W.C. Kok.  

110 Bekertje voor de fraaiste ram op 1 na. (min. 40 dieren) 

111 Bekertje voor de fraaiste voedster op 1 na. (min. 40 dieren)  

 

Jeugdprijzen Cavia’s 

114 Fraaie oorkonde en Provinciale eremedaille in Goud  voor de fraaiste geschonken door  

Kleindier Liefhebbers Zuid-Holland  
441 KLN Jeugdbondsmedaille voor de fraaiste cavia 

442 KLN Jeugdbondsmedaille voor de fraaiste cavia ander geslacht (min. 50 inz.)  

 

Jeugdprijzen Kleine Knagers:  

115  Provinciale eremedaille in Goud  voor de fraaiste geschonken door Kleindier Liefhebbers Zuid-Holland   

 (bij minder dan 25 dieren Provinciale eremedaille in Zilver)  

484  KLN Landelijke Bondsmedaille voor de fraaiste Kleine Knager (min. 15 dieren)  

  

Jeugdprijzen Sierduiven:  

116  Fraaie beker voor de fraaiste Sierduif van een jeugdlid   

  



 

Bonden en speciaalclubs  
  

KLEINDIER LIEFHEBBERS NEDERLAND  
Prijzenschema voor het tentoonstellingsseizoen 2017/2018  

Secretaris Mw. E. Sanders, van Galenstraat 4, 7622 XP Borne  
E-mail: ernasanders@kleindierliefhebbers.nl  
 
 

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 KLN-
diergroepen wordt een KLN-prijs van € 5,00 beschikbaar gesteld per 20 ingeschreven dieren mits de waardering tenminste 
ZG is. Ook dieren met buitenlandse EE merken of oorspronkelijke soorten sier- en watervogels en oorspronkelijke duiven 
met ringen van Aviornis en de NBvV 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.  
Toekenning:  
a.  De keurmeester kent per 20 ingeschreven dieren één 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 toegewezen 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).  

d.  Alleen dieren met ZG of hoger komen in aanmerking.  
e.  Ook met Entente erkende EE merken of ringen gekenmerkte buitenlandse dieren en oorspronkelijke soorten sier-, 

watervogels en oorspronkelijke duiven met ringen van Aviornis (AO) of de vogelbond (NBvV) komen in aanmerking.  
 

 
NEDERLANDSE BOND VAN SIERDUIVEN-LIEFHEBBERS-VERENIGINGEN (NBS)  
Secretaris: D.M. Meesters, Aalmoezenier Verheggenstraat 16, 6221 TG Maastricht  
Tel:06-30414170 E-mail secretaris@sierduif.nl  
Penningmeester: J.D. van Doorn, Postbus 253, 4330 AG Middelburg.  
Tel. 0118-636309, e-mail: penningmeester@sierduif.nl  

      Bankrekening: NL17 INGB 0000 4555 17 t.n.v. Ned Bond Sierduivenliefh. Verenigingen 

 
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: zie voorwaarden onder d.  
 

Speciaalclubs 

  
Zie FK Almanak 2018, te vinden op www.kleindierliefhebbers.nl  Pag. 8 - 34 
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