
 

 

 

 

 

 
Uitnodiging tot het inzenden naar de Europashow in Herning - Denemarken 
 
Meedoen of een Europashow bezoeken is een ervaring die je als kleindierliefhebber zeker 
eenmaal meegemaakt moet hebben. Vele inzenders zien we weer terug. 
 
KLN en de NBS organiseren samen met de vogelbond (NBvV) de Nederlandse inzending naar de 
Europashow in Herning. Het inschrijven van de betreffende diergroepen kan alleen via de 
contactpersonen van deze bonden. Kleine knagers worden Europees helaas niet gevraagd. 
 
U mag uw dieren eventueel zelf vervoeren en inkooien, maar kunt ze ook gratis meegeven aan de 
transportploeg van KLN of NBS. De bonden compenseren het inschrijfgeld met € 2,50 per dier tot 
een maximum van 4 dieren per diergroep.  
U mag er natuurlijk ook meer inzenden, jong en oud, maar niet ouder dan 6 jaar. 
 
Programma: 
Ma. 5 november: KLN-dieren inleveren in Ede van 18.00 tot 20.00 uur. U krijgt daarover nog nader 
bericht van de betreffende bonden.   
Di.   6 november: Inkooien in Herning van 10.00 tot 20.00 uur 
Wo-Do. 7 en 8 november: Keurdagen 
Vr.  8 november: Showdag van 11.00 tot 18.00 uur. 
Za. 10 november: Showdag van 08.00 tot 18.00 uur 
Zo. 11 november:  Showdag van 08.00 tot 14.00 uur uitkooien en transport dieren naar Nederland 
 
Inschrijfkosten: 
- enkele nummers   € 12,00 
- enkel nummer Cavia’s   €   6,00 
- enkel nummer jeugdshow  €   6,00 
- onkostenbijdrage (verplicht)  €  12,00 
- catalogus (verplicht, behalve jeugd) €  12,00 
- fokkersavond    €  40,00 
 
Leden van KLN kunnen zich aanmelden bij Geri Glastra via gglastra@kpnplanet.nl en voor 
vragen 06-52695070.  
Leden van de NBS melden zich aan bij Thom Laming via voorzitter@sierduif.nl en voor vragen 
06-18809068. 
Opgeven: voornaam en naam, adres, telefoon, fokkersnummer, ras(sen), geschat aantal 
dieren en kisten en of u gebruik maakt van centraal vervoer. 
Nadat u zich heeft aangemeld, krijgt u van ons de uitgebreide informatie en inschrijfdocumenten. 
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De inschrijftermijn en betaling voor Nederland sluit op vrijdag 24 Augustus 2018 om 24.00 
uur. Daarna controleren wij alle inschrijvingen, ras- en kleurslagbenamingen en schrijven voor u in 
op de show. 
 
Enten en gezondheidsverklaring  
Hoenders moeten ingeënt zijn tegen NCD, konijnen tegen RHD 1 en 2.  
Sierduiven moeten zijn ingeënt tegen Paramixo.  
De vaccinatie moet tenminste voor 15 oktober plaatsgevonden hebben en mag maximaal 6 
maanden oud zijn.  
Alle dieren moeten voorzien zijn van een gezondheidsverklaring.  
De dieren die via KLN vervoerd worden, worden bij inname op 5 november door een dierenarts 
gecontroleerd en hij tekent bij goedkeuring van uw dieren en de documenten de 
gezondheidsverklaring af. U moet die verklaring wel zelf al invullen, voordat u de dieren komt 
brengen. 
Denk er wel om dat de geldige entbewijzen bij aflevering van uw dieren afgegeven moeten 
worden.  
 
Wordt u Europachampion of misschien wel Europameister?  
Europachampion kun je met een enkel dier worden. Europameister word 
je met een viertal dieren (van één ras of  binnen een kleurslag als daar 
minimaal 30 dieren van zijn ingezonden) waarin beide geslachten 
vertegenwoordigd moeten zijn.  
Schrijf de als collectie bedoelde dieren ook in als zo’n groepje van vier, 
anders mist u misschien de  felbegeerde Europameistertitel 
Iedere inzender die minimaal 4 dieren instuurt, krijgt in ieder geval een 
herinnering aan de EE-show in de vorm van een medaille.  
 
Verkoop dieren 
Denkt u “ ik wil wel graag insturen, maar de kosten vind ik nogal fors” (ook na aftrek van de 
compensatie van KLN en de NBS), dan zou u ook een paar dieren extra kunnen inschrijven en 
verkopen in Herning, om daarmee wat terug te krijgen van de gemaakte kosten. De 
verkoopprijzen liggen op een Europashow drie tot vijf maal hoger dan in Nederland en er wordt 
veel gekocht. Via het officiële inschrijfformulier kunt u dat opgeven. Een deel van het 
verkoopbedrag komt ten goede aan de showorganisatie in Herning. Als uw dieren verkocht zijn 
ontvangen de bonden het opgebrachte geld. Wij zullen u nadien z.s.m. het geld op uw rekening 
bijschrijven.  
 
U kunt zelf de vorderingen volgen via de website van de Europashow. Het URL is;  
www.europaschau2018.eu of http://www.entente-ee.com/29-europaschau-messecenter-herning-
daenemark/ 
De EE-show heeft ook een facebookpagina. De zoeksleutel is; Europaschau 2018 Herning DK .  

 

 

 

 

 

  

 
Beurscomplex in 
Herning waar het gaat 
gebeuren. 
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