Vraagprogramma
30e Kloostershow 2017
Open tentoonstelling

3 en 4 November 2017
Buurthuis ’t Streekje te Ter Apel

Sport en Vriendschap Ter Apel
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Ter Apel, september 2017
Beste Kleindierliefhebbers,
Voor u ligt het vraagprogramma van onze 30e ’t Kloostershow. Alweer een
mijlpaal in het bestaan van onze vereniging. Ter gelegenheid van dit feit krijgt
iedere inzender bij het inkooien van de dieren een passend presentje. In 2016
hadden we te maken met het uitbreken van het konijnenvirus. Alle konijnen
moesten in 2016 worden geënt . Helaas is dit in 2017 ook weer het geval. In 2016
hebben we tevens gezien dat een aantal tentoonstellingen van de
kleindierverenigingen in onze regio moesten worden geannuleerd vanwege de
uitbraak van de vogelgriep. Hopelijk blijft dit ons dit jaar en komende jaren
bespaard.
In 2017 houden we voor het tweede opeenvolgende jaar onze open
tentoonstelling in Buurthuis het “Streekje” aan de Markeweg in Ter Apel. Dit jaar
gaan we voor het eerst over op een open keuring op 3 november. Dit om de
kleindierliefhebbers in de regio nog meer te kunnen betrekken bij de keuring en
om op deze wijze lering te kunnen trekken uit de opmerkingen van de
keurmeesters, met als doel de kwaliteit van de in te zenden dieren steeds weer te
kunnen verhogen. Deze open keuring is voor onze vereniging dit jaar een proef
ook ter gelegenheid van onze 30e tentoonstelling. We zullen zien of dit in de
toekomst een vervolg kan gaan krijgen.
Traditiegetrouw wordt u bij het inkooien van de dieren weer een consumptie
aangeboden. Tijdens de tentoonstelling kunt u bijpraten aan de bar van het
Buurthuis. Bij het uitkooien na afloop van de tentoonstelling zullen we weer een
aantal aantrekkelijke vleesprijzen gaan verloten.
Een ander traditie is dat we al een aantal jaren het inschrijfgeld voor de inzenders
laag kunnen houden.
Met voldoende inzenders kunnen we dit ook de komende jaren gaan voortzetten.
Ook dit jaar kunnen we maximaal 330 dieren huisvesten. Op volgorde van
binnenkomst van de inschrijfformulieren zullen de dieren worden geplaatst. Dus
wie het eerst komt……………………..
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Ik wens u veel leesplezier met het doornemen van dit vraagprogramma en ik hoop
u te mogen verwelkomen op onze Kloostershow in 2017.
Met vriendelijk
groeten, namens
het bestuur van
PKV Sport en
Vriendschap,
Gerbe van der Veen.
Voorzitter
Tentoonstellingsbestuur :
Voorzitter
TT-Secretaris
Penningmeester
Website en catalogus
Materiaal beheerder

G. van der Veen
A. Robben
J. Schokkenbroek
K. Spijkerman
D. Rijkens

0599-583834
0630373610
0597-541149 / 06-53406597
0623384430
0653419969

Ereleden :
H. Kuiper
G. van der Veen
Commissie van Bijstand :
Alle leden van Sport en Vriendschap
Gedelegeerde : A. Raspe, Ludensweg 38, 9675 AR Winschoten, 06-51333133
Email: a.raspe@me.com
Controlerend dierenarts:
Arts&Dier M.A.H.W. Glas/F. Haaksema
Markt 23, 9561 KA Ter Apel, 0599-587200
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Vraagprogramma ’t Kloostershow 2017.
30e ’t Kloostershow, open tentoonstelling van hoenders,
dwerghoenders, konijnen, sierduiven en serama’s op:
3 en 4 november 2017 in: Buurthuis ’t Streekje, Markeweg 27, 9561 SC Ter Apel.
Tentoonstellingssecretaris:

A. Robben
B Nieuwenhuisweg 44
7831EJ Nieuw-Weerdinge
e-mail: annetterobben@outlook.com

Keurmeesters:
Hoenders
E. Visser (A) tevens HEP:

Alle rassen

Dwerghoenders
H. Brinkman (A) tevens HEP:

Alle rassen

Konijnen
G. Meijer(A) :
Belgische haas
B. Lanting (A) tevens HEP:

Vlaamse reus, Groot Lotharinger, Rijnlander en
Alle overige rassen

Sierduiven
H. Schipper (A) tevens HEP:

Alle rassen

Serama’s
E. Visser (A) tevens HEP:

Alle variëteiten
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Belangrijkste punten :
•
Sluiting inschrijving : 18 oktober 2017.
•
Inschrijfbladen zenden aan de tentoonstellingssecretaris (adres zie
boven).
• Inschrijfgeld kan overgemaakt worden op bankrekeningnummer
NL54RABO0364718307 Rabobank t.n.v. penningmeester Sport en
Vriendschap, Vriescheloo, o.v.v. Kloostershow 2017 en uw naam.
Inkooien is op donderdag 2 november van 16.00 tot 20.00 uur.
• Het minimum aantal dieren per diergroep, waarvoor een speciale
keurmeester gecontracteerd moet worden, is op 35 gesteld. Wordt dit
aantal niet gehaald dan vervalt deze groep. Inzenders worden hier vooraf
van op de hoogte gebracht.
• Wij ontkomen er niet aan om (een deel van) de dieren getopt in te
kooien.
• Vergeet uw entingbewijs voor hoenders en konijnen niet, dit

moet ingeleverd worden bij het inkooien.
•
•

De dieren worden op vrijdag 3 november gekeurd.
Openingstijden: vrijdag 3 november open keuring 10.00 – 22.00 uur en
zaterdag 4 november 10.00 – 15.30 uur.
• Het secretariaat is op zaterdag tussen 11.00 -15.00 uur (zeker) geopend.
• Verkochte dieren kunnen afgehaald worden zaterdag 4 november vanaf
15.00 uur.
• Uitkooien is zaterdag 4 november vanaf 15.30 uur.
• Tijdens uitkooien worden vleesprijzen GRATIS onder de inzenders verloot
Mocht u willen helpen tijdens de opbouw, keuring, de tentoonstellingsdagen
en/of afbouw laat dat dan weten op het inschrijfblad of meld het één van de TTbestuursleden. Als wij van uw hulp gebruik willen maken ontvangt u tijdig bericht.
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Tentoonstellingsreglement
Art. 1. De tentoonstelling wordt gehouden volgens de bepalingen van het
tentoonstellingsreglement van de FB (almanak 2017). Dit
tentoonstellingsreglement is verkrijgbaar bij het algemeen secretariaat van de FB
tegen vooruitbetaling van de verschuldigde kosten en dient ter inzage te liggen op
het kantoor van de tentoonstelling houdende organisatie. Iedere deelnemer aan
een tentoonstelling wordt geacht met de bepalingen van het
tentoonstellingsreglement bekend te zijn en zich er aan te onderwerpen.
Art. 2. Inschrijven kunnen alleen fokkers die in het bezit zijn van een geldige
fokkerskaart 2017 voor betreffende diergroep.
Art. 3. Ingezonden kunnen worden: enkele nummers mannelijke en vrouwelijke
dieren van alle erkende rassen, kleuren en variëteiten, en AOC van grote
hoenders, dwerghoenders, konijnen (ook Cklasse), sierduiven en serama’s, zowel
in oud als jong. Het minimum aantal dieren per diergroep, waarvoor een speciale
keurmeester gecontracteerd moet worden, is op 35 gesteld. Wordt dit aantal niet
gehaald dan vervalt deze groep. Inzenders worden hier vooraf van op de hoogte
gebracht.
Art. 4 Het inschrijfgeld bedraagt: voor de eerste 8
ingeschreven enkele nummers € 3,00 per dier; bij 9
dieren of meer € 2,75 per dier.
Art. 5. De toegang is gratis en de prijs van de catalogus is € 3,50 (één per gezin) en
de administratiekosten bedragen € 3,00. Dit bedrag te voldoen bij inschrijving. De
catalogus wordt desgewenst toegezonden tegen betaling van € 2,50 aan
verzendkosten.
Art. 6. Ieder die wenst in te schrijven moet ingesloten inschrijfblad duidelijk
ingevuld zenden aan de tentoonstellingssecretaris: A. Robben, B Nieuwenhuisweg
44, 7831 EJ Nieuw-Weerdinge. Mail: annetterobben@outlook.com De sluiting is
bepaald op 18 oktober 2017. Inschrijfbladen waarbij inschrijfgeld ontbreekt
worden terzijde gelegd.
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Art. 7. Prijswinnaars van (hoofd)ereprijzen kunnen i.p.v. geld ook eremetaal
ontvangen, mits aangegeven op het inschrijfblad. Indien niets is aangegeven op
het inschrijfblad dan wordt automatisch geld verstrekt.
Art. 8. Voor elk ingeschreven nummer ontvangt de inzender een label.
Art. 9. De inzendingen moeten Donderdag 2 november 2017 van 16.00 tot 20.00
uur franco bezorgd zijn aan het tentoonstellingsgebouw buurthuis ’t Streekje,
Markeweg 27 Ter Apel. De inzenders mogen hun dieren zelf inkooien.
Art. 10. Vervangende dieren moeten vóór inkooien worden gemeld aan de
tentoonstellingssecretaris. Alleen in dezelfde klasse kan men dieren vervangen.
Art.11. De keuring van de dieren vindt plaats op vrijdag 3 november 2017. Dit is
een open keuring, iedereen is dus welkom. Tussen 12:00 en 13:30 uur is de
tentoonstellingruimte gesloten en vindt er geen keuring plaats in verband met
lunchtijd. De beslissing van de keurmeester is bindend.
Art. 12. Door omstandigheden als ziekte, onder- of overbezetting van (een)
keurmeester(s), kan worden afgeweken van de in het vraagprogramma
opgegeven te keuren rassen. Indien betreffende keurmeester geen bevoegdheid
heeft voor in te schrijven rassen/soorten, zal hiervoor dispensatie aangevraagd
worden.
Art. 13. De openingstijden van de tentoonstelling zijn: vrijdag 3 november 10.00–
22.00 uur en zaterdag 4 november 10.00–15.30 uur.
Art. 14. Voor de collectieprijzen zullen de punten worden gehanteerd zoals
vermeld op de beoordelingskaarten (dus 95+96+94+ enz. ). Voor het winnen van
een collectieprijs worden minstens zes ingezonden dieren in één ras vereist
(enkele nummers). Bij meer dan zes ingezonden dieren tellen uitsluitend de zes
hoogstgeplaatste dieren van een inzender. Bij een gelijk aantal punten gaat de
kleinste inzending voor. Is het aantal punten dan nog gelijk, dan beslist het lot.
Om voor deze prijs in aanmerking te komen moeten minimaal 555 punten
behaald worden.
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Art. 15. Alle prijzen zijn uitsluitend te winnen met dieren die tenminste het
predicaat ZG hebben behaald (uitgezonderd collectieprijzen).
Gewonnen prijzen kunnen zaterdag 4 november tussen 11.00 en 15.00 uur
worden afgehaald. Niet afgehaalde geldprijzen worden zo spoedig mogelijk
nagezonden. Eremetaal dient te worden afgehaald, dit wordt niet nagezonden.
Art. 16. Verkoop der dieren tijdens de tentoonstelling geschiedt uitsluitend door
de verkoopcommissie. De verkoper betaald na verkoop 10% van de verkoopprijs
aan de kas der tentoonstelling. De verkoopprijs kan niet worden verhoogd.
Verkoop van de dieren uitsluitend à contant. Het verkoopbureau is tijdens de
openingsuren van de tentoonstelling geopend en sluit zaterdag om 14.00 uur.
Verkochte dieren kunnen zaterdagmiddag vanaf 15.00 uur worden afgehaald,
uitzonderingen ter beoordeling aan het TT-bestuur. Voor de te verkoop gestelde
dieren geldt een minimumprijs van € 5,00 voor enkele nummers.
Art. 17. De gekeurde dieren kunnen worden afgehaald op zaterdag 4 november.
Uitkooien vanaf 15.30 uur. Na de verloting gaat om circa 16.00 uur de deur open.
Art. 18. De beoordelingskaarten zijn in enkelvoud. Als u uw beoordelingskaart wilt
behouden dient u deze na het uitkooien mee te nemen. Beoordelingskaarten
worden niet nagestuurd.
Art. 19. Zonder toestemming van het bestuur mogen tijdens de tentoonstelling de
dieren niet uit de kooien genomen worden. Eventuele zieke of onreine dieren
worden ondergebracht in een ziekenstal buiten de tentoonstellingsruimte.
Art. 20. Het is verboden in de tentoonstellingsruimte zonder toestemming dieren
binnen te brengen of te halen. Gebruik van keurstokken is verboden. Roken is in
de tentoonstellingsruimte verboden.
Art. 21. De organisatie neemt geen verantwoording bij sterfte of anderszins
verloren gaan of verdwijnen van dieren of materialen, noch wordt schade
vergoed.
Art. 22. Reclames, van welke aard ook, kunnen na 31 december 2017 niet meer in
behandeling worden genomen.
8

Art. 23. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
Art. 24. Voorwaarden voor het exposeren van pluimvee en konijnen. Tot deze
tentoonstelling mogen alleen hoenders, dwerghoenders en siergevogelte worden
toegelaten van fokkers, die al hun bovengenoemde dieren hebben laten enten
tegen pseudovogelpest. Tevens worden tot deze tentoonstelling alleen konijnen
toegelaten die zijn geënt tegen RHD2. Elke inzending hoenders, dwerghoenders,
siergevogelte en konijnen dient te vergezeld te gaan van een kopie van de
entverklaring. Deze entverklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en de
dierenarts die de enting heeft verricht. De entverklaring dient opgave te bevatten
van het ras, het aantal dieren, hun gemiddelde leeftijd en de ring/oornummers
van betreffende dieren. Het origineel van de entverklaring wordt door de
verenigingssecretaris van de vereniging waar men de fokkerskaart heeft besteld
bewaard.

Hoofdereprijzen
1.
2.
3.
4.
5.

€ 25,- of beker voor fraaiste grote hoen
€ 25,- of beker voor fraaiste dwerghoen
€ 25,- of beker voor fraaiste konijn
€ 25,- of beker voor fraaiste sierduif
€ 25,- of beker voor fraaiste serama

Tevens een erecertificaat met foto van de fraaiste van elke groep.
Om voor een Hoofdereprijs in aanmerking te komen moeten er minimaal 25
dieren in desbetreffende diergroep(en) ingezonden zijn. Bij minder dan 25
enkele nummers wordt de prijs gehalveerd. Indien er minder dan 5 dieren in de
betreffende diergroep zijn ingeschreven vervalt de Hoofdereprijs.
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Ereprijzen

Hoenders
7.
8.
9.
10.
11.
12.

€ 15,- voor fraaiste grote hoen op één na
€ 5,- ter beoordeling aan de keurmeester, per 20 gekeurde dieren
€ 3,50 voor fraaiste in het ras (min. 6 dieren en min. ZG)
€ 3,50 voor fraaiste in AOC (min. 6 dieren en min. ZG)
€ 12,50 fraaiste collectie (mits in concurrentie)
€ 10,- fraaiste collectie op één na (alleen bij meer dan 150
inzendingen)

Dwerghoenders
13.
14.
15.
16.
17.
18.

€ 15,- voor fraaiste dwerghoen op één na
€ 5,- ter beoordeling aan de keurmeester, per 20 gekeurde dieren
€ 3,50 voor fraaiste in het ras (min. 6 dieren en min. ZG)
€ 3,50 voor fraaiste in AOC (min. 6 dieren en min. ZG)
€ 12,50 fraaiste collectie (mits in concurrentie)
€ 10,- fraaiste collectie op één na (alleen bij meer dan 150
inzendingen)

Konijnen
19.
20.
21.
22.
23.
24.

€ 15,- voor fraaiste konijn op één na
€ 5,- ter beoordeling aan de keurmeester, per 20 gekeurde dieren
€ 3,50 voor fraaiste in het ras (min. 6 dieren en min. ZG)
€ 3,50 voor fraaiste in AOC (min. 6 dieren en min. ZG)
€ 12,50 fraaiste collectie (mits in concurrentie)
€ 10,- fraaiste collectie op één na (alleen bij meer dan 150
inzendingen) 32. € 15,- fraaiste konijn C-klasse
33. € 5,- fraaiste konijn C-klasse op één na
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Sierduiven
34.
35.
36.
37.
38.

€ 15,- voor fraaiste sierduif op één na
€ 5,- ter beoordeling aan de keurmeester, per 20 gekeurde dieren
€ 3,50 voor fraaiste in het ras (min. 6 dieren en min. ZG)
€ 12,50 fraaiste collectie (mits in concurrentie)
€ 10,- fraaiste collectie op één na (alleen bij meer dan 150
inzendingen)

Serama’s
39.
40.
41.
42.
43.

€ 15,- voor fraaiste Serama op één na
€ 5,- ter beoordeling aan de keurmeester, per 20 gekeurde dieren
€ 3,50 fraaiste in elke variëteit (min. 6 dieren en min. ZG)
€ 12,50 fraaiste collectie (mits in concurrentie)
€ 10,- fraaiste collectie op één na (alleen bij meer dan 150
inzendingen)

Om voor ereprijs 7, 13, 26, 34 en 39 in aanmerking te komen moeten er minimaal
25 dieren in desbetreffende diergroep(en) ingezonden zijn. Bij minder dan 25
enkele nummers wordt de prijs gehalveerd, bij minder dan 5 dieren vervalt deze
prijs.

Jeugdprijzen
44.
45.
46.
47.
48.

beker voor fraaiste grote hoen
beker voor fraaiste dwerghoen
beker voor fraaiste konijn
beker voor fraaiste sierduif
beker voor fraaiste serama

Deze jeugdprijzen zijn niet te winnen door (hoofd)ereprijswinnaars.
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Elk jeugdlid (t/m 17 jaar) die geen prijs heeft gewonnen en minimaal 4 dieren
heeft ingezonden krijgt een stimuleringsprijs.

Door de bonden beschikbaar gestelde prijzen
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 KLN diergroepen 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.
Secretaris KLN : Ronald Tiemes
Kruizemunt 84
8252 BN Dronten E-mail: secretaris@kleindierliefhebbers.nl tel.: 0321-337358,
mob.:0640176696

NBS prijzen: Ereprijs 5000: per keurmeester die minimaal 50 sierduiven te keuren
heeft, 1 K-prijs van 6 euro voor de fraaiste duif van zijn keuring.
Ereprijs 5001: per 25 ingeschreven sierduiven 1 R-prijs van 4 euro ter vrije
beschikking van de keurmeester.

Verder alle door speciaalclubs beschikbaar gestelde prijzen voor open
tentoonstellingen, zie Almanak 2017 (alleen voor leden van betreffende
speciaalclubs).
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