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Voorwoord 
 
Sinds 1998 is er jaarlijks een Almanak uitgegeven, dit is inmiddels de 22e jaargang. 
 
De eerste 15 jaar was dat een gedrukte uitgave, sinds 2013 is er alleen nog een digitaal versie beschikbaar. 
 
De Almanak is voor verenigingen, tentoonstellingsorganisaties en keurmeesters een onmisbaar instrument om de prijzen van 
speciaalclubs op de diverse tentoonstellingen te kunnen toekennen. Ook inzenders die lid zijn van een speciaalclub willen graag 
weten welke prijzen zij eventueel kunnen winnen op de diverse shows. 
 
Op de websites www.kleindierliefhebbers.nl en www.sierduif.nl kan de Almanak worden bekeken, gedownload en eventueel 
uitgeprint. 
 
Het tentoonstellingsrooster wordt niet meer in de Almanak opgenomen, dit wordt nog wel in gedrukte vorm uitgegeven en 
bijgevoegd bij het julinummer van het Kleindier Magazine zodat ook personen die niet over internet beschikken hiervan kennis 
kunnen nemen. 
 
Omdat er in de loop van de tijd nog wel eens wijzigingen optreden in dit rooster, bijvoorbeeld een andere datum of locatie, is het 
rooster op de websites het meest recent. Bovendien is het beschikbaar gesorteerd op provincie- of op datumvolgorde.  
 
Voor het aanvragen van een vergunning voor een tentoonstelling in het seizoen 2020/2021 dient gebruik gemaakt te worden 
van het Tentoonstellingsaanvraag formulier wat op de websites van KLN en NBS bij het Facilitair Bureau te vinden is. Dit 
aanvraagformulier kan op de computer worden ingevuld en dient voor 1 november 2019 als excelbestand digitaal te worden 
verzonden naar de secretaris van de provinciale afdeling van KLN waar de show wordt gehouden, zij wijzen namelijk de 
gedelegeerden aan. Alleen aanvragen voor nationale shows dienen rechtstreeks naar het Facilitair Bureau te worden 
gezonden. De legeskosten worden gefactureerd door de Ned. Kleindierenpublicaties BV en automatisch geïncasseerd. Bij 
aanvragen die na 1 november binnenkomen wordt er € 10,00 administratiekosten extra in rekening gebracht. 
 
Ik hoop dat deze Almanak weer aan de verwachtingen voldoet en er veelvuldig gebruik van zal worden gemaakt. 
 
De samensteller, 
Piet Bouw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon 
 
UITGEVER: 
De Almanak wordt in opdracht van KLN en NBS uitgegeven door de Nederlandse Kleindierenpublicaties B.V. 
 
 
REDACTIEADRES: 
P. Bouw 
Harnsesteeg 14, 6721 NH Bennekom 
Tel. 0318-416789 
e-mail: administratie@kleindiermagazine.nl 
 
 
De almanak is digitaal beschikbaar op: 
 
www.kleindierliefhebbers.nl:  Tentoonstelling  Almanak 
 
www.sierduif.nl:  Tentoonstellingen  Facilitair bureau  Almanak 

  

http://www.kleindierliefhebbers.nl/
http://www.sierduif.nl/
http://www.kleindierliefhebbers.nl/
http://www.sierduif.nl/
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BELANGRIJKE ADRESSEN 
 
 
 
 
 
 
 
Kleindier Liefhebbers Nederland 
Secretaris: mw. B.T.M. Sanders, Van Galenstraat 4, 7622 XP Borne 
Tel. 074-2664735. 
e-mail: secretaris@kleindierliefhebbers.nl,  www.kleindierliefhebbers.nl  
 
 
Centrale Ledenadministratie/Ned. Kleindierenpublicaties: 
P. Bouw, Harnsesteeg 14, 6721 NH Bennekom. 
Tel. 0318-416789 
e-mail: administratie@kleindiermagazine.nl of leden@kleindierliefhebbers.nl 
internet: www.kleindierliefhebbers.nl  
 
 
KLN Merkenbureau: 
Mw. L. de Gooijer-Pranger, Floresstraat 7, 1521 BD Wormerveer. 
Tel. 075-6284679 
e-mail: merkenregistratie@kleindierliefhebbers.nl 
 
 
KLN Ringenbureau 
Mw. W.M. Smelt-Haasjes, Westeind 352, 7671 CN Vriezenveen. 
Tel. 0546-566368 (noz) 
e-mail: ringenbureau@kleindierliefhebbers.nl 
 
 
Adressen provinciale secretarissen 
 
 
Kleindier Liefhebbers Groningen 
Secr.: L. Luijten, Barlagerveldweg 5, 
9541 XR Vlagtwedde. Tel. 0599-312081 
e-mail: leonluijten@outlook.com 
 
 
 
Kleindier Liefhebbers Fryslân 
Secr.: R. Elverding, Westerbuorren 24, 
9212 PL Boornbergum. Tel. 0512-522810 
e-mail: secretaris.klf@hotmail.com 
 
 
 
Kleindier Liefhebbers Drenthe 
Secr.: J. Plas, Hesselterbrink 49,  
7812 CB Emmen. Tel. 06-22435548. 
e-mail: kldrenthe@hotmail.com  
 
 
 
Kleindier Liefhebbers Overijssel 
Secr.: Mw. B.T.M.. Sanders, Van Galenstraat 4, 
7622 XP Borne. Tel. 074-2664735 
e-mail: erna.sanders@planet.nl 
 
 
 
Kleindier Liefhebbers Gelderland 
Secr.: J.H.W. Tenbergen, M. de Ruyterstraat 28 
6904 AT Zevenaar. Tel. 0316-330483 
e-mail: hans.tenbergen@live.nl 
 
 
 
Kleindier Liefhebbers Utrecht 
Secr.: J.J. v.d. Siepkamp, Violier 9, 
3434 HE Nieuwegein. Tel. 030-6064308 
e-mail: brunner.jouke@kpnmail.nl 
 
 
 
Kleindier Liefhebbers Noord-Holland 
Secr.: Mw. T.P.E. v.d. Aart, Voorzorgstraat 55, 
2013 VN Haarlem. Tel. 023-5423750, 
e-mail: tanja@vanderaart.nl 
 
 
 

Kleindier Liefhebbers Zuid-Holland 
Secr.: J.N.M. Ham, Wilhelminastraat 52, 
2651 DM Berkel en Rodenrijs. Tel. 010-5118009 
e-mail: jan.ham240@gmail.com 
 
 
 
 
Kleindier Liefhebbers Zeeland 
Secr.: E. D’haene, Zandstraat 48, 
4551 LH Sas van Gent. Tel. 06-51752199 
e-mail: edhaene@zeelandnet.nl 
 
 
 
 
Kleindier Liefhebbers Noord-Brabant 
Secr.: Mw. M.W.C. Maas-Sep, Calfven 163 
4641 RJ Ossendrecht. Tel. 0164-614359 
e-mail: klnbrabant@ziggo.nl 
 
 
 
 
Kleindier Liefhebbers Limburg 
Secr.: G.J.M. Schaareman, Gielenhofweg 13 
5987 NA Eghel. Tel. 077-3074231 
e-mail: gjm.schaareman@hetnet.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers-verenigingen 
Secretaris: D.M. Meesters, Aalmoezenier Verheggenstraat 16, 6221 TG Maastricht. 
Tel.: 06-41737734 
e-mail: secretaris@sierduif.nl,  www.sierduif.nl 
 
 
Ringenbureau NBS: 
A.J. van Wel, Laguitensebaan 36, 4891 XR Rijsbergen. 
Tel. 076-5963400. e-mail: ringenbureau@sierduif.nl 
IBAN: NL69 INGB 0002 1447 09. 
 
 
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) 
 
NVWA KCDV Zwolle 
Postbus 10063 
8000 GB Zwolle 
Tel. 038-4291300 
website: www.vwa.nl 
 
 
De kennisgeving van een tentoonstelling/evenement in het kader van de "Regeling 
preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en 
TSE's" kan langs electronische weg gedaan worden via de internetsite van de 
NVWA. 
 
Hier vindt u een electronisch formulier wat uiterlijk 8 dagen voorafgaand aan het 
evenement aan de NVWA moet worden verzonden. 
Deze kennisgeving is alleen nodig voor tentoonstellingen en evenementen 
waar hoenderachtige dieren aanwezig zijn. 
 
De directe link naar het formulier is: 

https://formdesk.minlnv.nl/dier/kennisgeving_tentoonstelling_evenement_v1  

Op het formulier wat dan verschijnt hoeft u bij de diersoorten alleen 
Hoenderachtigen etc. aan te vinken, want voor de overige diersoorten op onze 
tentoonstellingen is geen kennisgeving noodzakelijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:secretaris@kleindierliefhebbers.nl
http://www.kleindierliefhebbers.nl/
mailto:administratie@kleindiermagazine.nl
mailto:leden@kleindierliefhebbers.nl
http://www.kleindierliefhebbers.nl/
mailto:merkenregistratie@kleindierliefhebbers.nl
mailto:ringenbureau@kleindierliefhebbers.nl
mailto:leonluijten@outlook.com
mailto:secretaris.klf@hotmail.com
mailto:kldrenthe@hotmail.com
mailto:erna.sanders@planet.nl
mailto:hans.tenbergen@live.nl
mailto:brunner.jouke@kpnmail.nl
mailto:tanja@vanderaart.nl
mailto:jan.ham240@gmail.com
mailto:edhaene@zeelandnet.nl
mailto:klnbrabant@ziggo.nl
mailto:gjm.schaareman@hetnet.nl
mailto:secretaris@sierduif.nl
http://www.sierduif.nl/
mailto:ringenbureau@sierduif.nl
http://www.vwa.nl/
https://formdesk.minlnv.nl/dier/kennisgeving_tentoonstelling_evenement_v1
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KLEINDIER LIEFHEBBERS NEDERLAND 
Secretaris B.T.M. Sanders, Van Galenstraat 4, 7622 XP Borne, tel.: 074-2664735 
e-mail: secretaris@kleindierliefhebbers.nl, www.kleindierliefhebbers.nl .  

Prijzenschema voor het seizoen 2019-2020 

Tekst voor vraagprogramma 
400. Kleindier Liefhebbers Nederland stelt voor dieren in alle KLN-diergroepen 
op alle erkende tentoonstellingen voor zowel de erkende- als de Internationale 
klasse,  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. 

Toekenning: 
a. Elke keurmeester kent per 20 ingeschreven dieren een 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 toegekend 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). 

Aanvragen KLN-400 prijzen: 
Deze moeten aangevraagd worden bij het KLN Merkenbureau middels het 
aanvraagformulier “Uitbetaling KLN prijzen” met vraagprogramma en catalogus. Zie 
www.kleindierliefhebbers.nl onder Tentoonstelling - KLN-geldprijzen.  
Het merkenbureau controleert of de konijnen, waaraan KLN prijzen zijn toegekend, 
ook geregistreerd staan. Dat kan door een catalogus van de betreffende show op 
te sturen waarin de oormerken zijn vermeld of een lijst met naam fokkers, 
kooinummers en de oormerken van de winnende konijnen. 
KLN Merkenbureau, Mw. L. de Gooijer-Pranger, Floresstraat 7, 1521 BD 
Wormerveer. Tel: 075-6284679, e-mail: merkenregistratie@kleindierliefhebbers.nl 

Aanvragen overige prijzen: 
De bondsvanen en medailles moeten uiterlijk 2 weken voor aanvang van de 
show worden aangevraagd bij J. Korsuize, tel. 0252-232209 / 06-16425565,  
e-mail: co.korsuize@kpnmail.nl. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier op 
www.kleindierliefhebbers.nl onder Tentoonstelling - Bondsprijzen. 
De prijzen zoveel mogelijk uitreiken tijdens de opening van de show. 

Nationale Bondsshows bij de Noordshow 
Nationaal bondskampioen: 

Minimaal 6 dieren per diergroep van meerdere inzenders 
Fraaie luxe vaan met tekst: Nationaal bondskampioen Noordshow 2019 

420. Bondsvaan voor de fraaiste konijn ram oud 
421. Bondsvaan voor de fraaiste konijn voedster oud 
422. Bondsvaan voor de fraaiste konijn ram jong 
423. Bondsvaan voor de fraaiste konijn voedster jong 
424. Bondsvaan voor de fraaiste cavia beer 
425. Bondsvaan voor de fraaiste cavia zeug 
426. Bondsvaan voor de kleine knager; hoogste predicaat of grootste subgroep 
427. Bondsvaan voor de fraaiste kleine knager andere subgroep 
428. Bondsvaan voor het fraaiste hoen haan 
429. Bondsvaan voor het fraaiste hoen hen 
430. Bondsvaan voor het fraaiste dwerghoen haan 
431. Bondsvaan voor het fraaiste dwerghoen hen 
432. Bondsvaan voor de fraaiste serama 
433. Bondsvaan voor de fraaiste fazant, tragopaan, oorspronkelijke kamhoen, 

pauw, kalkoen, parelhoen of overige siervogel (parkvogel). 
434. Bondsvaan voor de fraaiste frankolijn, kwartel, patrijs (kleine siervogel) 
435. Bondsvaan voor de fraaiste oorspronkelijke duif 
436. Bondsvaan voor de fraaiste gedomesticeerde eend 
437. Bondsvaan voor de fraaiste gedomesticeerde gans 
438. Bondsvaan voor de fraaiste oorspronkelijke eend 
439. Bondsvaan voor de fraaiste oorspronkelijke gans 

Nationaal jeugdkampioen, alleen voor jeugdleden: 

Zilveren bondsmedaille bestickerd: Nationaal Jeugdkampioen Noordshow 
2019 

440. Jeugdbondsmedaille voor het fraaiste konijn 
441. Jeugdbondsmedaille voor het fraaiste konijn ander geslacht (min. 50 inz.) 
442. Jeugdbondsmedaille voor de fraaiste cavia 
443. Jeugdbondsmedaille voor de fraaiste cavia ander geslacht (min. 50 inz.) 
444. Jeugdbondsmedaille voor de fraaiste kleine knager 
445. Jeugdbondsmedaille voor de fraaiste kleine knager ander geslacht (min. 

50 inz.) 
446. Jeugdbondsmedaille voor het fraaiste hoen 
447. Jeugdbondsmedaille voor het fraaiste hoen ander geslacht (min. 50 inz.) 

448. Jeugdbondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen. 
449. Jeugdbondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen ander geslacht (min. 50 

inz.) 
450. Jeugdbondsmedaille voor de fraaiste serama. 
451. Jeugdbondsmedaille voor de fraaiste fazant, tragopaan, oorspronkelijke 

kamhoen, pauw, kalkoen, parelhoen of overige siervogel (parkvogel). 
452. Jeugdbondsmedaille voor de fraaiste frankolijn, kwartel, patrijs (kleine 

siervogel) 
453. Jeugdbondsmedaille voor de fraaiste oorspronkelijke duif 
454. Jeugdbondsmedaille voor de fraaiste gedomesticeerde watervogel 
455. Jeugdbondsmedaille voor de fraaiste oorspronkelijke watervogel 

Extra prijzen, Nationaal kampioen: 

456. Zilveren eigenslag medaille voor de fraaiste van elk ras bij 6 t/m 14 inz. 
457. Gouden eigenslag medaille voor de fraaiste van elk ras bij 15 t/m 49 inz. 
458. Gouden eigenslag medaille voor de fraaiste op 1 na van elk ras bij 50 t/m 

99 inz. 
459. Gouden eigenslag medaille voor de fraaiste op 2 na van elk ras bij 100 en 

meer inz. 
460. € 10,00 per 10 trio’s hoenders. 
461. € 10,00 per 10 trio’s dwerghoenders. 

Provinciale Bondsshows 
Provinciaal bondskampioen: 

Minimaal 6 dieren per diergroep van meerdere inzenders 
Zilveren bondsmedaille, bestickerd: Provinciaal bondskampioen jaartal, 
naam show, diergroep 

462. Bondsmedaille voor de fraaiste konijn ram.  
463. Bondsmedaille voor de fraaiste konijn voedster (min. 50 inz.) 
464. Bondsmedaille voor de fraaiste cavia. 
465. Bondsmedaille voor de fraaiste cavia ander geslacht (min. 50 inz.) 
466. Bondsmedaille voor de fraaiste kleine knager. 
467. Bondsmedaille voor de fraaiste kleine knager in een andere subgroep 

(min. 50 inz.) 
468. Bondsmedaille voor het fraaiste hoen. 
469. Bondsmedaille voor het fraaiste hoen, ander geslacht (min. 50 inz.) 
470. Bondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen. 
471. Bondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen, ander geslacht (min. 50 inz.)  
472. Bondsmedaille voor de fraaiste serama. 
473. Bondsmedaille voor de fraaiste fazant, tragopaan, oorspronkelijke 

kamhoen, pauw, kalkoen, parelhoen of overige siervogel (parkvogel) 
474. Bondsmedaille voor de fraaiste frankolijn, kwartel, patrijs (kleine siervogel) 
475. Bondsmedaille voor de fraaiste oorspronkelijke duif 
476. Bondsmedaille voor de fraaiste gedomesticeerde eend 
477. Bondsmedaille voor de fraaiste gedomesticeerde gans  
478. Bondsmedaille voor de fraaiste oorspronkelijke eend 
479. Bondsmedaille voor de fraaiste oorspronkelijke gans 

Extra prijzen, Provinciaal kampioen: 

480. Zilveren eigenslag medaille voor de fraaiste van elk ras bij 6 t/m 14 inz. 
481. Gouden eigenslag medaille voor de fraaiste van elk ras bij 15 t/m 49 inz. 
482. Gouden eigenslag medaille voor de fraaiste op 1 na van elk ras bij 50 t/m 

99 inz. 
483. Gouden eigenslag medaille voor de fraaiste op 2 na van elk ras bij 100 en 

meer inz. 

Provinciaal jeugdkampioen, alleen voor jeugdleden:: 

Minimaal 15 dieren per diergroep 
Bronzen bondsmedaille, bestickerd: Provinciaal jeugdkampioen, jaartal, 
naam show, diergroep 

484. Bondsmedaille voor de fraaiste in iedere diergroep  

Nationale show Oneto 
Nationaal kampioen: 

Minimaal 6 dieren per diergroep van meerdere inzenders 
Zilveren bondsmedaille, bestickerd: Kampioen Oneto 2019, diergroep 

485. Bondsmedaille voor de fraaiste konijn ram 
486. Bondsmedaille voor de fraaiste konijn voedster 
487. Bondsmedaille voor de fraaiste cavia 
488. Bondsmedaille voor de fraaiste cavia ander geslacht (min. 50 inz.) 
489. Bondsmedaille voor de fraaiste kleine knager. 
490. Bondsmedaille voor de fraaiste kleine knager in een andere subgroep 

(min. 50 inz.) 
491. Bondsmedaille voor het fraaiste hoen. 
492. Bondsmedaille voor het fraaiste hoen ander geslacht (min. 50 inz.) 
493. Bondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen. 
494. Bondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen ander geslacht (min. 50 inz.) 
495. Bondsmedaille voor de fraaiste serama 
496. Bondsmedaille voor de fraaiste fazant, tragopaan, oorspronkelijke 

kamhoen, pauw, kalkoen, parelhoen of overige siervogel (parkvogel) 
497. Bondsmedaille voor de fraaiste frankolijn, kwartel, patrijs (kleine siervogel) 
498. Bondsmedaille voor de fraaiste oorspronkelijke duif 
499. Bondsmedaille voor de fraaiste gedomesticeerde eend 
500. Bondsmedaille voor de fraaiste gedomesticeerde gans 
501. Bondsmedaille voor de fraaiste oorspronkelijke eend 
502. Bondsmedaille voor de fraaiste oorspronkelijke gans 

Extra prijzen, Nationaal raskampioen: 

503. Zilveren eigenslag medaille voor de fraaiste van elk ras bij 6 t/m 14 inz. 

mailto:secretaris@kleindierliefhebbers.nl
http://www.kleindierliefhebbers.nl/
http://www.kleindierliefhebbers.nl/
mailto:merkenregistratie@kleindierliefhebbers.nl
mailto:co.korsuize@kpnmail.nl
http://www.kleindierliefhebbers.nl/
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504. Gouden eigenslag medaille voor de fraaiste van elk ras bij 15 t/m 49 inz. 
505. Gouden eigenslag medaille voor de fraaiste op 1 na van elk ras bij 50 t/m 

99 inz. 
506. Gouden eigenslag medaille voor de fraaiste op 2 na van elk ras bij 100 en 

meer inz. 

Jeugdkampioen: 

Minimaal 15 dieren per diergroep 
Bronzen bondsmedaille, bestickerd: Jeugdkampioen Oneto 2019, 
diergroep 

507. Bondsmedaille voor de fraaiste in iedere diergroep.  

Nationale Bondsjeugdshow Laren 
Nationaal Bondsjeugdkampioen: 

Minimaal 5 dieren per diergroep,  
Zilveren bondsmedaille, bestickerd: Nationaal Bondsjeugdkampioen 
Laren 2019, diergroep 

508. Bondsmedaille voor de fraaiste konijn ram.  
509. Bondsmedaille voor de fraaiste konijn voedster 
510. Bondsmedaille voor de fraaiste cavia.  
511. Bondsmedaille voor de fraaiste cavia ander geslacht (min 30 inz.) 
512. Bondsmedaille voor de fraaiste kleine knager. 
513. Bondsmedaille voor de fraaiste kleine knager in een andere subgroep 

(min. 30 inz.) 
514. Bondsmedaille voor het fraaiste hoen. 
515. Bondsmedaille voor het fraaiste hoen, ander geslacht (min. 30 inz.) 
516. Bondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen. 
517. Bondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen, ander geslacht (min. 30 inz.) 
518. Bondsmedaille voor de fraaiste serama 
519. Bondsmedaille voor de fraaiste fazant, tragopaan, oorspronkelijke 

kamhoen, pauw, kalkoen, parelhoen of overige siervogel (parkvogel) 
520. Bondsmedaille voor de fraaiste frankolijn, kwartel, patrijs (kleine siervogel) 
521. Bondsmedaille voor de fraaiste oorspronkelijke duif 
522. Bondsmedaille voor de fraaiste gedomesticeerde eend 
523. Bondsmedaille voor de fraaiste gedomesticeerde gans  
524. Bondsmedaille voor de fraaiste oorspronkelijke eend 
525. Bondsmedaille voor de fraaiste oorspronkelijke gans 

Extra prijzen, Nationaal jeugdkampioen: 

Eigenslagmedaille "Nationaal Raskampioen" in concurrentie 

526. Zilveren medaille voor de fraaiste van elk ras bij 6 t/m 14 inz. 
527. Gouden medaille voor de fraaiste van elk ras bij 15 en meer inz. 
528. Extra Gouden medaille voor de fraaiste op 1 na van elk ras vanaf 50 inz. 
529. Extra Gouden medaille voor de fraaiste op 2 na van elk ras vanaf100  inz. 

Provinciale Kampioenstentoonstellingen 
Minimaal 6 dieren per diergroep van meerdere inzenders 

530. Gouden bondsmedaille voor de fraaiste van elke diergroep met min. 25 
dieren. Indien al is voorzien in een provinciale hoofdereprijs, kan deze 
prijs beschikbaar worden gesteld aan de fraaiste van het andere geslacht 

531. Gouden eigenslagmedaille voor de fraaiste van elk ras bij 6 of meer inz. 

Rasgebonden Europese tentoonstellingen 
Minimaal 6 dieren per diergroep van meerdere inzenders 

De Entente stelt EE medailles ter beschikking voor de Europa Champions. 
KLN stelt medailles ter beschikking voor de zogenoemde Europa-Meisters 
en tevens de kampioenen per kleurslag.  
De prijzen zijn te winnen door zowel Nederlandse als buitenlandse 
inzenders. 

532. Gouden KLN-bondsmedaille voor de Europameister bij 5 collecties per ras 
533. Zilveren KLN-bondsmedaille voor de Europameister op 1 na bij 6 t/m 10 

collecties per ras 
534. Bronzen KLN-bondsmedaille voor de Europameister op 2 na bij 11 en 

meer collecties per ras 
535. Zilveren eigenslagmedaille voor het fraaiste mannelijke dier per kleurslag 

van het ras  
536. Zilveren eigenslagmedaille voor het fraaiste vrouwelijke dier per kleurslag 

van het ras  

Internationale klasse (gekeurd volgens 
Europese standaard) 

Minimaal 6 dieren per diergroep van meerdere inzenders. 

Voor tentoonstellingen die een internationale klasse hebben waarin wordt 
gekeurd volgens de Europese standaard stelt KLN medailles ter 
beschikking voor de collecties (4-tallen). 
De prijzen zijn te winnen door zowel Nederlandse als buitenlandse 
inzenders. 

537. Zilveren eigenslagmedaille voor de fraaiste collectie per diergroep  
538. Zilveren eigenslagmedaille voor de fraaiste collectie op 1 na per diergroep  
539. Zilveren eigenslagmedaille voor de fraaiste collectie op 2 na per diergroep  
 

 
 
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,  www.sierduif.nl 
Penningmeester J.D. van Doorn, Postbus 253, 4330 AG Middelburg.  
Tel. 0118-636309, e-mail: penningmeester@sierduif.nl   
IBAN: NL17 INGB 0000 4555 17  t.n.v. Ned Bond Sierduivenliefh. verenigingen  

NBS-ereprijzen op tentoonstellingen 
Voor toekenning van NBS-prijzen op tentoonstellingen gelden de volgende 
voorwaarden: 
a. er moet sprake zijn van een door het FB goedgekeurde tentoonstelling; 
b. de organiserende vereniging, speciaalclub of tentoonstellingsorganisatie 

moet lid zijn van de NBS; 
c. wanneer meer instanties als onder b bedoeld gezamenlijk een tentoonstelling 

organiseren dan moet tenminste één van deze instanties lid zijn van de NBS; 
d. de R- en E-prijzen mogen enkel worden toegekend aan dieren, waaraan nog 

geen andere door of namens de tentoonstellingsorganisatie uitgeloofde prijs 
is toegekend, en minimaal 93 punten hebben behaald. 

e. de K-prijzen worden toegekend aan de fraaiste sierduif op 1 na van de 
keuring (bij meer dan 1.000 kooinummers sierduiven voor de fraaiste op 2 
na). 

f. Voor het aantal ingeschreven sierduiven gelden de kooinummers: een volière 
met sierduiven geldt als één nummer. 

Prijzenschema geldig voor alle tentoonstellingen die voldoen aan de hiervoor 
genoemde voorwaarden, uitgezonderd Provinciale Kampioenschappen en de 
Bondsshow: 

800. R-prijs van € 4,00 per 15 kooinummers 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. 

Prijzenschema Provinciale Kampioenschappen 
De provinciale kampioenschappen zijn “open” kampioenschappen, hetgeen 
betekent dat iedere inzender van sierduiven, ongeacht de woonplaats, voor een 
provinciaal kampioenschap in aanmerking komt. 

801. Per keurmeester een NBS-Erecertificaat en € 10,00 voor de fraaiste 
sierduif van zijn keuring, 
Minimaal 96 punten en bij een keuring van minimaal 50 kooinummers 

802. Bij meer dan 1.000 kooinummers per keurmeester een 2e NBS-
Erecertificaat voor de fraaiste van zijn keuring op 1 na, bij een keuring van 
minimaal 60 kooinummers per keurmeester en bij minimaal 96 punten 

803. Bronzen eigenslag medaille voor de fraaiste doffer van de show 
804. Bronzen eigenslag medaille voor de fraaiste duivin van de show 
805. NBS-jeugdstandaard voor de fraaiste doffer van een jeugdlid (zie ook bij 

“jeugdtentoonstellingen”) 
806. NBS-jeugdstandaard voor de fraaiste duivin van een jeugdlid (zie ook bij 

“jeugdtentoonstellingen”) 
807. K-prijs van € 7,50 voor de fraaiste op 1 na van de keurmeester 
808. K-prijs van € 7,50 voor de fraaiste op 2 na bij meer dan 1.000 

kooinummers 
809. R-prijs van € 4,00 per 20 kooinummers 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. 

Indien een sierduif drie keer onder verschillende keurmeesters een NBS-
Erecertificaat heeft gewonnen, ontvangt de eigenaar, die tevens de fokker 
dient te zijn, een NBS-Kampioensdiploma en een verzilverde NBS-
medaille. De betreffende erecertificaten dienen hiertoe vóór 1 maart naar 
de secretaris van de NBS te worden gezonden. 

Prijzenschema Bondsshow 
809. Per keurmeester een NBS-Erecertificaat en € 10,- voor de fraaiste sierduif 

van zijn keuring, 
Minimaal 96 punten en bij een keuring van minimaal 60 kooinummersr 

810. Per keurmeester een NBS-Erecertificaat en € 10,- voor de fraaiste sierduif 
op 1 na van zijn keuring, 
Minimaal 96 punten en bij een keuring van minimaal 60 kooinummers. 

811. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste oude doffer 
812. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste oude duivin 
813. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste jonge doffer 
814. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste jonge duivin 
815. Plaquette Entente Européene d’Aviculture voor de fraaiste sierduif van de 

show (indien plaquette beschikbaar is) 
816. K-prijs van € 7,50 voor de fraaiste op 2 na van de keurmeester. 

mailto:secretaris@sierduif.nl
http://www.sierduif.nl/
mailto:penningmeester@sierduif.nl
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817. R-prijs van € 4,00 per 20 kooinummers 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. 

 
Prijzen alleen te winnen door jeugdleden jonger dan 17 jaar: 

818. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste doffer 
819. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste duivin  
 

Extra prijzen speciaalclubs: 
Voor rassen waarvan de speciaalclubs de clubshow bij de Bondsshow 
hebben ondergebracht, worden extra prijzen beschikbaar gesteld. In die 
rassen mag een keurmeester toekennen:  

820. E-prijs van € 4,00 per 20 ingeschreven sierduiven ter vrije beschikking van 
de keurmeester binnen de rassen van die speciaalclub.  
De E-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs aan is toegekend; 
zie voorwaarden onder d. 

Prijzenschema speciale jeugdtentoonstellingen  
821. NBS-Standaard voor de fraaiste doffer van de show 
822. NBS-Standaard voor de fraaiste duivin van de show 
823. Oorkonde voor iedere deelnemer  

Aanvullende voorwaarde: 
• er moet sprake zijn van een Jeugdshow als landelijk evenement of 

van een duidelijk gescheiden Jeugdshow, ondergebracht bij een 
Nationale Tentoonstelling.  

• er moet sprake zijn van concurrentie, hetgeen betekent dat meer dan 
één jeugdlid aan de onderhavige show moet mee doen.  

• als tevens het Provinciaal Kampioenschap of de Bondsshow wordt 
gehouden, gelden de jeugdprijzen alleen voor de afgesplitste 
Jeugdshow. 

Nationaal kampioen “Ras van het jaar” 
Het bestuur maakt ruim van te voren bekend welk duivenras “Ras van het jaar” 
wordt, dit kan bv. op voordracht van een speciaalclub die in dat jaar een jubileum 
heeft, of een later jaar. 
Voorstellen daartoe moeten worden ingediend vóór 1 maart bij de secretaris van de 
NBS. De toewijzing vindt plaats op de algemene ledenvergadering in juni. 

De winnaar van het “Ras van het jaar” ontvangt op de ALV een fraaie ereprijs, deze 
is te winnen door op één Provinciaal Kampioenschap èn de NBS Bondsshow met 
een kwartet duiven (mo, vo, mj en vj) van dat ras het hoogste aantal punten te 
behalen. Bij gelijk aantal punten beslist het lot. 

Nationaal kampioen rasgroep 
 
De NBS looft in iedere rasgroep, zoals hieronder genoemd, een Nationaal 
kampioen uit. De Nationaal kampioen ontvangt op de ALV een fraaie ereprijs. 
Deze ereprijs is te winnen door op één Provinciaal Kampioenschap èn de NBS 
Bondsshow met een kwartet duiven (mo, vo, mj en vj) van dat ras het hoogste 
aantal punten te behalen. Bij gelijk aantal punten beslist het lot. 
De 5 groepen waarvoor een Nationaal Kampioenschap gewonnen kan worden, 
zijn: 
 
a. Kropperrassen 
b. Kip-, wrat en vormduivenrassen 
c. Meeuwenrassen 
d. Structuur-, trommel- en kleurduivenrassen 
e. Tuimelaarrassen 
 
 
Uitbetaling van de R-prijzen van de NBS 
Het aanvraagformulier voor uitbetaling van de R-prijzen dient te worden 
gedownload van de website van de NBS (www.sierduif.nl)  
Dit aanvraagformulier dient samen met het vraagprogramma en de papieren 
catalogus te worden gestuurd naar de penningmeester van de NBS: J.D. van 
Doorn, Postbus 253 te 4330 AG  Middelburg. 
 
Provinciale kampioenschappen / Bondsshow 
De tentoonstellingsorganisaties waar de provinciale kampioenschappen zijn 
ondergebracht, alsmede de bondsshow, ontvangen op de algemene 
ledenvergadering van de NBS een speciaal aanvraagformulier. 
Voorts dienen zij het invulformulier met de gegevens over de provinciale (of bonds-
) kampioenen èn de volledig ingevulde certificaatstroken, met het vraagprogramma 
èn een papieren catalogus te zenden naar: Adm. Erecertificaten: R. Bijkerk, Rosa 
Caninalaan 9, 9674 EC  Winschoten 
 
 
 

 

http://www.sierduif.nl/
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(101)Nationale Vlaamse Reuzen Club 
Secretaris: A. Schothorst, Boslaan 129, 3904 KG Veenendaal. 
Tel. 0318-769176, e-mail: nationalevlaamsereuzenclub@hotmail.com. 
www.vlaamsereuzenclub.nl. Contributie: € 11,00 (€ 10,00 bij automatische 
incasso). Alleen complete catalogi die per post worden toegezonden worden in 
behandeling genomen. 

Prijzenschema Clubshow bij de Noordshow: 
1000. Verrassingsprijs voor het fraaiste dier 
1001. Bokaal voor het fraaiste dier van de speciale kleuren 

(haaskleur, blauwgrijs, blauwgrauw, blauw, zwart en geel) 

Extra prijs voor de volgende provinciale-/districtshows bij min. 20 
dieren: 
Waterpoortshow, Deltashow, Oneto, Zaanstadshow, Zuid-West Drenthe 
Show, Kernhemshow, Valleishow, Prov. tt. Noord-Holland, Gelderland, 
Limburg en Overijssel 

1002. Beker voor het fraaiste dier 
Deze beker mag ook toegekend worden op tentoonstellingen met 75 of 
meer dieren m.u.v. de clubshow 

Prijzenschema voor alle nationale-, open- en clubshows 
Bij minimaal 5 dieren per kleurslag: 

1003. € 5,00 voor de fraaiste haaskleur 
1004. € 5,00 voor de fraaiste blauwgrijs 
1005. € 5,00 voor de fraaiste blauwgrauw 
1006. € 5,00 voor de fraaiste blauw 
1007. € 5,00 voor de fraaiste zwart 
1008. € 5,00 voor de fraaiste geel 

Onderstaande prijzen gelden voor totaal aantal, niet per kleurslag 
Bij 10 t/m 25 dieren: 

1009. € 5,00 voor de fraaiste ram 
1010. € 5,00 voor de fraaiste voedster 

Bij 26 t/m 50 dieren: 
1011. € 6,50 voor de fraaiste ram 
1012. € 6,50 voor de fraaiste voedster 

Bij 51 t/m 75 dieren: 
1013. € 7,50 voor de fraaiste ram 
1014. € 7,50 voor de fraaiste voedster 

Bij 76 t/m 100 dieren: 
1015. € 7,50 voor de fraaiste ram 
1016. € 5,00 voor de fraaiste ram op 1 na 
1017. € 7,50 voor de fraaiste voedster 
1018. € 5,00 voor de fraaiste voedster op 1 na 

Bij 101 t/m 150 dieren: 
1019. € 10,00 voor de fraaiste ram 
1020. € 7,50 voor de fraaiste ram op 1 na 
1021. € 5,00 voor de fraaiste ram op 2 na 
1022. € 10,00 voor de fraaiste voedster 
1023. € 7,50 voor de fraaiste voedster op 1 na 
1024. € 5,00 voor de fraaiste voedster op 2 na 

Bij 151 t/m 200 dieren: 
1025. € 10,00 voor de fraaiste ram 
1026. € 7,50 voor de fraaiste ram op 1 na 
1027. € 5,00 voor de fraaiste ram op 2 na 
1028. € 3,00 voor de fraaiste ram op 3 na 
1029. € 10,00 voor de fraaiste voedster 
1030. € 7,50 voor de fraaiste voedster op 1 na 
1031. € 5,00 voor de fraaiste voedster op 2 na 
1032. € 3,00 voor de fraaiste voedster op 3 na 

Bij 201 en meer dieren: 
1033. € 12,50 voor de fraaiste ram en voedster 
1034. € 10,00 voor de fraaiste ram en voedster op 1 na 
1035. € 7,50 voor de fraaiste ram en voedster op 2 na 
1036. € 5,00 voor de fraaiste ram en voedster op 3 na 
1037. € 3,00 voor de fraaiste ram en voedster op 4 na 

Voor alle prijzen geldt min. pred. ZG 94 
 

 
(102)Lotharingerclub 
Secretaris: A.J.M. Assinck, G. Sprokkereefstraat 17, 7261 GL Ruurlo. 
Tel. 0573-452498, e-mail: assink.tonny@gmail.com. 
www.zeldzamerassen.nl/lotharingerclub. 
Contributie € 10,00. Jeugdleden € 5,00. IBAN: INGB 0003 1495 86. 

Prijzenschema Clubshow bij de Noordshow 
Groot Lotharinger: 

1075. Beker voor het fraaiste dier 
1076. Beker voor het fraaiste dier op 1 na 
1077. Beker voor het fraaiste dier zwart oud 
1078. Beker voor het fraaiste dier zwart ram jong 
1079. Beker voor het fraaiste dier zwart ram jong op 1 na 
1080. Beker voor het fraaiste dier zwart voedster jong 
1081. Beker voor het fraaiste dier zwart voedster jong op 1 na 

Klein Lotharinger: 
1082. Beker voor het fraaiste dier 
1083. Beker voor het fraaiste dier op 1 na 
1084. Beker voor het fraaiste dier zwart oud 
1085. Beker voor het fraaiste dier zwart ram jong 
1086. Beker voor het fraaiste dier zwart ram jong op 1 na 
1087. Beker voor het fraaiste dier zwart voedster jong 
1088. Beker voor het fraaiste dier zwart voedster jong op 1 na 

Lotharinger dwerg: 
1089. Beker voor het fraaiste dier 
1090. Bij minimaal 5 dieren: 
1091. Beker voor het fraaiste dier bruin 
1092. Beker voor het fraaiste dier blauw 
1093. Beker voor het fraaiste dier madagascar of isabella 
1094. Beker voor het fraaiste dier wildkleuren 
1095. Bij minder dan 5 dieren worden klassen samengevoegd 
1096. Medaille voor het fraaiste dier van een jeugdlid 
1097. Jeugdleden dienen hun kooinummers voor de keuring op te geven aan 

de secretaris van de Lotharingerclub 

Prijzenschema voor nationale- en open tentoonstellingen 
Groot- en Klein Lotharinger en Lotharingerdwerg (elk apart): 
Bij minimaal 5 dieren: 

1098. Plaquette voor het fraaiste dier 
Bij meer dan 10 dieren: 

1099. Plaquette voor het fraaiste dier 
1100. Plaquette voor het fraaiste dier op 1 na 

Bij meer dan 20 dieren: 
1101. Beker voor het fraaiste dier 
1102. Plaquette voor het fraaiste dier op 1 na 

Bij meer dan 30 dieren: 
1103. Beker voor het fraaiste dier 
1104. Plaquette voor het fraaiste dier zwart ram (geen winnaar EP 1103) 
1105. Plaquette voor het fraaiste dier zwart voedster (geen winnaar EP 1103) 
1106. Plaquette voor het fraaiste dier overige kleuren (geen winnaar EP 1103) 

Bij meer dan 40 dieren: 
1107. Beker voor het fraaiste dier zwart ram 
1108. Beker voor het fraaiste dier zwart voedster 
1109. Beker fraaiste dier van iedere kleurslag (minimaal 5 dieren per kleurslag 

anders dan zwart) 
Bij minder dan 5 dieren worden de klassen samen gevoegd. 

Extra prijzen voor provinciale bondstentoonstellingen 
1110. Beker of € 8,00 fraaiste Groot Lotharinger 
1111. Beker of € 8,00 fraaiste Klein Lotharinger 
1112. Beker of € 8,00 fraaiste Lotharingerdwerg (in concurrentie) 

Landelijke Jeugdshow Laren 
Ook niet leden dingen mee naar deze prijzen 

Groot, klein en dwerg samen: 
1113. Beker voor de fraaiste 
1114. Plaquette voor de fraaiste op 1 na 
 

 

(103)Hangoorfokkersclub 
Secretaris: Hetty Borger, Grensweg 6, 7778HB Loozen. Tel. 06-53925038. e-mail: 
secretariaathangoorfokkersclub@gmail.com, www.hangoorfokkersclub.nl. 
Contributie: € 14,00, jeugdleden € 11,50 Combinaties € 18,50. IBAN: NL59 RABO 
0147 2456 72. 

Clubrassen: Franse-, Engelse-, Meissner-, Duitse-, en Kunder Hangoor 

mailto:nationalevlaamsereuzenclub@hotmail.com
http://www.vlaamsereuzenclub.nl/
mailto:assink.tonny@gmail.com
http://www.zeldzamerassen.nl/lotharingerclub
mailto:secretariaathangoorfokkersclub@gmail.com
http://www.hangoorfokkersclub.nl/
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Prijzenschema voor alle tentoonstellingen waar minimaal 500 
dieren zijn ingeschreven 
Bij minimaal 10 dieren per ras: (Engelse, Meissner en Kunder min. 5 
dieren) 

1150. € 2,50 voor het fraaiste dier van ieder ras 
Bij minimaal 20 dieren per ras: (Engelse, Meissner en Kunder min. 10 
dieren) 

1151. € 4,50 voor het fraaiste dier van ieder ras 
1152. € 2,50 voor het fraaiste dier van ieder ras op 1 na 

Bij minimaal 30 dieren per ras: (Engelse, Meissner en Kunder min. 20 
dieren) 

1153. € 5,50 voor het fraaiste dier van ieder ras 
1154. € 4,50 voor het fraaiste dier van ieder ras op 1 na 
1155. € 3,50 voor het fraaiste dier van ieder ras op 2 na 

Bij minimaal 50 dieren per ras: 
1156. € 6,00 voor de fraaiste ram van ieder ras 
1157. € 3,50 voor de fraaiste ram van ieder ras op 1 na 
1158. € 6,00 voor de fraaiste voedster van ieder ras 
1159. € 3,50 voor de fraaiste voedster van ieder ras op 1 na 

Bij minimaal 75 dieren per ras 
1160. € 7,00 voor de fraaiste ram van ieder ras 
1161. € 5,00 voor de fraaiste ram van ieder ras op 1 na 
1162. € 3,00 voor de fraaiste ram van ieder ras op 2 na 
1163. € 7,00 voor de fraaiste voedster van ieder ras 
1164. € 5,00 voor de fraaiste voedster van ieder ras op 1 na 
1165. € 3,00 voor de fraaiste voedster van ieder ras op 2 na 

Bij minimaal 100 dieren per ras: 
1166. € 8,00 voor de fraaiste ram van ieder ras 
1167. € 7,00 voor de fraaiste ram van ieder ras op 1 na 
1168. € 4,50 voor de fraaiste ram van ieder ras op 2 na 
1169. € 4,50 voor de fraaiste ram van ieder ras op 3 na 
1170. € 4,50 voor de fraaiste ram van ieder ras op 4 na 
1171. € 8,00 voor de fraaiste voedster van ieder ras 
1172. € 7,00 voor de fraaiste voedster van ieder ras op 1 na 
1173. € 4,50 voor de fraaiste voedster van ieder ras op 2 na 
1174. € 4,50 voor de fraaiste voedster van ieder ras op 3 na 
1175. € 4,50 voor de fraaiste voedster van ieder ras op 4 na 

Extra prijzen Clubshow bij de Noordshow 
1176. L. Smits plaquette voor het fraaiste dier van de clubrassen 
1177. Beker voor de fraaiste Franse Hangoor 
1178. Beker voor de fraaiste Franse Hangoor op 1 na 
1179. Beker voor de fraaiste Engelse Hangoor 
1180. Beker voor de fraaiste Engelse Hangoor op 1 na (min. 15 dieren) 
1181. Beker voor de fraaiste Meissner Hangoor 
1182. Beker voor de fraaiste Meissner Hangoor op 1 na (min. 15 dieren) 
1183. Beker voor de fraaiste Duitse Hangoor 
1184. Beker voor de fraaiste Duitse Hangoor op 1 na 
1185. Beker voor de fraaiste Kunder Hangoor 
1186. Beker voor de fraaiste Kunder Hangoor op 1 na (min. 15 dieren) 
1187. Beker voor het fraaiste dier van een jeugdlid 
1188. Beker voor het fraaiste dier van een jeugdlid op 1 na (In concurrentie) 

Prijzenschema Landelijke Jeugdshow te Laren 
1189. Beker fraaiste dier van de clubrassen (ook niet leden) 

Extra prijzen districtshows bij Gelderlandshow, Maasdalshow, 
Vechtdalshow, Oneto, Hanzeshow en KL Zuid Holland 
Bij minimaal 15 dieren per ras: (Engelse, Meissner en Kunder min. 5 
dieren) 

1190. €.7,50 voor het fraaiste dier van ieder ras, der clubrassen. 
 

 
(104)Ned. speciaalclub van Chinchilla, van 
Beveren, Zilvervos, Marter, Zwartgrannen en 
Parelgrijs van Halle fokkers 
Secretaris: Eric Maas, Moutheuvellaan 3, 6365 AX Schinnen. Tel. 046-4435390, e-
mail: info@chinchillaclub.nl, www.chinchillaclub.nl. IBAN: NL12 INGB 0005 7174 69. 

Prijzenschema voor alle nationale- provinciale- en open 
tentoonstellingen 
Bij 4 t/m 10 dieren per ras: 

1225. € 2,50 voor het fraaiste dier 
Bij 11 en meer dieren per ras: 

1226. € 4,00 voor het fraaiste dier 
1227. € 3,00 voor het fraaiste dier op 1 na 

Prijzenschema Clubshow bij de Noordshow 
Bij minimaal 6 dieren per ras: 

1228. € 5,00 fraaiste dier jong 
1229. € 3,00 fraaiste dier oud 

Jeugdleden in concurrentie: 
1230. € 4,00 fraaiste dier van jeugdlid 

1231. € 2,00 fraaiste dier jeugdlid op 1 na 
Bij minimaal 7 rammen of voedsters per ras: 

1232. € 3,00 fraaiste ram jong 
1233. € 3,00 fraaiste voedster jong 

Bij minimaal 12 rammen of voedsters per ras: 
1234. € 4,00 fraaiste ram jong 
1235. € 4,00 fraaiste voedster jong 
1236. € 3,00 fraaiste ram jong op 1 na 
1237. € 3,00 fraaiste voedster jong op 1 na 
 

 

(105)Nederlandse Russen, Californian & 
Nieuw Zeelanderclub 
Secretaris: J.A.M. Mars, Garvelinkkampweg 40, 7261 CJ Ruurlo. 
Tel. 0573-453595. E-mail: j.a.m.mars@online.nl, www.nrcenwnc.nl. 
Contributie: € 17,50. IBAN: NL69 RABO 0141 0677 56. 

Prijzenschema voor alle overige nationale- en open shows en de 
tekeningrassenshow 

Bij 5 t/m 10 dieren per ras: 
1300. € 4,00 voor het fraaiste dier. 

Bij 11 t/m 20 dieren per ras: 
1301. € 3,50 voor het fraaiste dier op 1 na. 

Bij 21 t/m 30 dieren per ras: 
1302. € 3,00 voor het fraaiste dier op 2 na. 

Bij 31 t/m 40 dieren per ras: 
1303. € 2,50 voor het fraaiste dier op 3 na. 

Bij 41 t/m 50 dieren per ras: 
1304. € 2,00 voor het fraaiste dier op 4 na. 

Bij 51 t/m 60 dieren per ras: 
1305. € 1,50 voor het fraaiste dier op 5 na.  

Rus blauw, bruin en Nieuw Zeelander zwart: 
Bij 3 t/m 6 dieren per ras: 

1306. € 4,00 voor het fraaiste dier 
Bij 7 t/m 10 dieren per ras: 

1307. € 3,50 voor het fraaiste dier op 1 na. 
Bij 11 t/m 15 dieren per ras: 

1308. € 3,00 voor de fraaiste dier op 2 na.  
Prijzen 1306 t/m 1308 vervallen indien deze dieren al in het eerste 
schema vallen. 

Prijzenschema Noordshow en Gelderlandshow 
1309. Standaard voor het fraaiste dier van de clubrassen. 

Rus: 
Bij 5 t/m 20 dieren: 

1310. € 10,00 voor het fraaiste dier per ras of kleurslag. 
Bij 21 t/m 40 dieren: 

1311. € 7,50 voor het fraaiste dier per ras of kleurslag op 1 na. 
Bij 41 t/m 60 dieren: 

1312. € 5,00 voor het fraaiste dier per ras of kleurslag op 2 na. 
Bij 61 dieren of meer: 

1313. € 2,50 voor het fraaiste dier per ras of kleurslag op 3 na. 
1314. Standaard voor het fraaiste dier van een jeugdlid. (min. 5 dieren). 

(Kooinummers vooraf door inzender opgeven aan de secretaris) 
Californian: 
Bij 5 t/m 20 dieren: 

1315. € 10,00 voor het fraaiste dier per ras of kleurslag. 
Bij 21 t/m 40 dieren: 

1316. € 7,50 voor het fraaiste dier per ras of kleurslag op 1 na. 
Bij 41 t/m 60 dieren: 

1317. € 5,00 voor het fraaiste dier per ras of kleurslag op 2 na. 
Bij 61 dieren of meer: 

1318. € 2,50 voor het fraaiste dier per ras of kleurslag op 3 na. 
1319. Standaard voor het fraaiste dier van een jeugdlid. (min. 5 dieren). 

(Kooinummers vooraf door inzender opgeven aan de secretaris) 
Nieuw Zeelander: 
Bij 5 t/m 20 dieren: 

1320. € 10,00 voor het fraaiste dier per ras of kleurslag. 
Bij 21 t/m 40 dieren: 

1321. € 7,50 voor het fraaiste dier per ras of kleurslag op 1 na. 
Bij 41 t/m 60 dieren: 

1322. € 5,00 voor het fraaiste dier per ras of kleurslag op 2 na. 
Bij 61 dieren of meer: 

1323. € 2,50 voor het fraaiste dier per ras of kleurslag op 3 na. 
1324. Standaard voor het fraaiste dier van een jeugdlid. (min. 5 dieren). 

mailto:info@chinchillaclub.nl
http://www.chinchillaclub.nl/
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http://www.nrcenwnc.nl/
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(Kooinummers vooraf door inzender opgeven aan de secretaris.) 
Voor alle prijzen geldt min. pred. ZG 

 

 
(106)Nederlandse Zilver Club 
Secretaris: Wim v.d. Boogaard, Tweede Reedwarsstraat 33, 3312 VL Dordrecht. 
Tel. 078-6138633 (na 20.00 uur), e-mail: wvdboogaard.nzc@gmail.com. 
www.zilverclub.nl. Contributie: € 15,00, combinaties € 17,50. IBAN: NL37 RABO 
0326 0745 89. 

Prijzenschema voor nationale-, provinciale- en 
kampioenstentoonstellingen 

1375. € 5,00 voor de fraaiste in de Europese klasse, vanaf 5 dieren. 
1376. € 4,50 per 15 werkelijk gekeurde Groot- en Klein Zilver bij elkaar geteld. 

Indien aanwezig per 15 Groot dan wel Klein, indien aantallen niet 
bereikt worden dan bij elkaar tellen 

Prijzenschema voor overige open tentoonstellingen  
1377. € 5,00 voor de fraaiste in de Europese klasse, vanaf 5 dieren. 

Bij 5 t/m 10 gekeurde dieren: 
1378. € 1,50 voor de fraaiste Zilver 

Bij 11 t/m 15 gekeurde dieren: 
1379. € 2,50 voor de fraaiste Zilver 

Bij 16 en meer gekeurde dieren: 
1380. € 4,50 voor de fraaiste Zilver 

Prijzenschema districtshow (altijd aanvragen) 
Vanaf 5 gekeurde Groot- en Klein Zilver: 

1381. € 5,00 voor de fraaiste in de Europese klasse 
Groot Zilver: 
Bij 5 t/m 15 gekeurde dieren: 

1382. € 3,50 voor het fraaiste dier 
Bij 16 t/m 25 gekeurde dieren: 

1383. € 4,50 voor het fraaiste dier 
1384. € 3,50 voor het fraaiste dier op 1 na 

Bij 26 en meer gekeurde dieren: 
1385. € 7,00 voor het fraaiste dier 
1386. € 4,50 voor het fraaiste dier op 1 na 
1387. € 3,50 voor het fraaiste dier op 2 na 

Bij 5 t/m 10 gekeurde dieren in iedere kleurslag: 
1388. € 3,50 voor het fraaiste dier 

Bij 11 en meer gekeurde dieren per kleurslag: 
1389. € 4,50 voor het fraaiste dier 
1390. € 3,50 voor het fraaiste dier op 1 na 

Klein Zilver: 
Bij 5 t/m 15 gekeurde dieren: 

1391. € 3,50 voor het fraaiste dier 
Bij 16 t/m 25 gekeurde dieren: 

1392. € 4,50 voor het fraaiste dier 
1393. € 3,50 voor het fraaiste dier op 1 na 

Bij 26 en meer gekeurde dieren: 
1394. € 7,00 voor het fraaiste dier 
1395. € 4,50 voor het fraaiste dier op 1 na 
1396. € 3,50 voor het fraaiste dier op 2 na 

Bij 5 t/m 20 gekeurde dieren per kleurslag: 
1397. € 3,50 voor het fraaiste dier 

Bij 21 en meer gekeurde dieren per kleurslag: 
1398. € 4,50 voor het fraaiste dier 
1399. € 3,50 voor het fraaiste dier op 1 na 

Prijzenschema Clubshow bij de Noordshow en Gelderlandshow 
Vanaf 5 gekeurde Groot- en Klein Zilver: 

1400. € 5,00 voor de fraaiste Zilver in de Europese klasse 
Groot Zilver: 

1401. € 10,00 voor het fraaiste dier 
Bij 60 en meer gekeurde dieren: 

1402. € 13,50 voor het fraaiste dier 
1403. € 10,00 voor het fraaiste dier op 1 na 

Bij 1 t/m 15 gekeurde dieren in iedere kleurslag: 
1404. € 3,50 voor het fraaiste dier 

Bij 16 t/m 25 gekeurde dieren per kleurslag: 
1405. € 4,50 voor het fraaiste dier 
1406. € 3,50 voor het fraaiste dier op 1 na 

Bij 26 en meer gekeurde dieren per kleurslag: 
1407. € 7,00 voor het fraaiste dier 
1408. € 4,50 voor het fraaiste dier op 1 na 
1409. € 3,50 voor het fraaiste dier op 2 na 

Klein Zilver: 
1410. € 10,00 voor het fraaiste dier 

Bij 60 en meer gekeurde dieren: 
1411. € 13,50 voor het fraaiste dier 

1412. € 10,00 voor het fraaiste dier op 1 na 
Bij 1 t/m 15 gekeurde dieren per kleurslag: 

1413. € 3,50 voor het fraaiste dier 
Bij 16 t/m 25 gekeurde dieren per kleurslag: 

1414. € 4,50 voor het fraaiste dier. 
1415. € 3,50 voor het fraaiste dier op 1na. 

Bij 26 en meer gekeurde dieren per kleurslag: 
1416. € 7,00 voor het fraaiste dier 
1417. € 4,50 voor het fraaiste dier op 1 na 
1418. € 3,50 voor het fraaiste dier op 2 na 

Prijzenschema Landelijke Jeugdshow te Laren 
1419. € 5,00 voor de fraaiste in de Europese klasse, vanaf 5 dieren. 
1420. € 3,50 op iedere 15 gekeurde Groot- en Klein Zilvers bij elkaar geteld. 

 
(107)Fa-Ro-De, Speciaalclub van fokkers van 
Gele van Bourgondië, Rode Nieuw 
Zeelanders en Deilenaars 
Secretaris: P. Pronk, Pastoor Meijndersstraat 16, 1747 ER Tuitjenhorn, Tel. 06-
10015873. E-mail: peterpronk30@quicknet.nl, www.farode.nl. Contributie: € 10,00, 
jeugdleden € 5,00.  IBAN: NL96 RABO 0147 5191 28. 

Prijzenschema Clubshows bij de Noordshow en KL Zuid-Holland 
8050. € 10,00 voor het fraaiste dier der clubrassen 
8051. € 6,00 voor de fraaiste Gele van Bourgondië ram 
8052. € 6,00 voor de fraaiste Gele van Bourgondië voedster 
8053. € 4,00 voor de fraaiste Gele van Bourgondië ram op 1 na 
8054. € 4,00 voor de fraaiste Gele van Bourgondië voedster op 1 na 
8055. € 6,00 voor de fraaiste Rode Nieuw Zeelander ram 
8056. € 6,00 voor de fraaiste Rode Nieuw Zeelander voedster 
8057. € 4,00 voor de fraaiste Rode Nieuw Zeelander ram op 1 na 
8058. € 4,00 voor de fraaiste Rode Nieuw Zeelander voedster op 1 na 
8059. € 6,00 voor de fraaiste Deilenaar ram 
8060. € 6,00 voor de fraaiste Deilenaar voedster 
8061. € 4,00 voor de fraaiste Deilenaar ram op 1 na 
8062. € 4,00 voor de fraaiste Deilenaar voedster op 1 na 
8063. Vaantje voor het fraaiste dier van een jeugdlid 

Prijzenschema voor nationale en open tentoonstellingen alsook de 
jeugdshow Laren. 
Minimaal 3 dieren per ras: 

8064. € 2,50 voor de fraaiste per ras 
Minimaal 5 dieren per ras: 

8065. € 3,50 voor de fraaiste per ras 
8066. € 2,50 voor de fraaiste per ras op 1 na 

Minimaal 10 dieren per ras: 
8067. € 5,00 voor de fraaiste per ras 
8068. € 3,50 voor de fraaiste per ras op 1 na 
8069. € 2,50 voor de fraaiste per ras op 2 na 
8070. Vaantje voor de fraaiste van een jeugdlid 

Voor alle prijzen geldt: minimum predicaat ZG 
 

 
(108)Nationale Wenerclub 
Secretaris: R. Pleijter, Van Pijkerenlaan 79, 8096 VA Oldebroek. Tel. 0525-
631978/06-26470707, e-mail: rpleijter1944@kpnmail.nl, www.wenerclub.nl. 
Contributie € 15,00, jeugdleden € 5,00. IBAN: NL19 INGB 0000 5172 70. Catalogi 
(papier) naar A.H. Breure, Schuringsedijk 90, 3281 KR Numansdorp. 

Prijzenschema Clubshows bij de Gelderlandshow en Noordshow 

Bij minimaal 5 ingeschreven oude dieren 
1525. € 7,50 voor de fraaiste oud 

Bij 10 en meer ingeschreven oude dieren 
1526. € 7.50 voor de fraaiste oud op 1 na 

Bij minimaal 15 ingeschreven dieren 
1527. € 7,50 voor de fraaiste blauw ram jong 
1528. € 7,50 voor de fraaiste blauw voedster jong 
1529. € 7,50 voor de fraaiste wit ram jong 
1530. € 7,50 voor de fraaiste wit voedster jong 
1531. € 7,50 voor de fraaiste overige kleuren ram jong 
1532. € 7,50 fraaiste dier overige kleuren voedster jong 

Bij 16 t/m 30 ingeschreven dieren 
1533. € 7,50 voor de fraaiste oud op 1 na 
1534. € 7,50 voor de fraaiste blauw ram jong op 1  
1535. € 7,50 voor de fraaiste blauw voedster jong op 1 na 
1536. € 7,50 voor de fraaiste wit ram jong op 1 na 
1537. € 7,50 voor de fraaiste wit voedster jong op 1 na 
1538. € 7,50 fraaiste dier overige kleuren ram jong op 1 na 
1539. € 7,50 fraaiste dier overige kleuren voedster jong op 1 na 

Bij 31 en meer ingeschreven dieren 
1540. € 7,50 voor de fraaiste blauw ram jong op 2 na 
1541. € 7,50 voor de fraaiste blauw voedster jong op 2 na 
1542. € 7,50 voor de fraaiste wit ram jong op 2 na 

mailto:wvdboogaard.nzc@gmail.com
http://www.zilverclub.nl/
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1543. € 7,50 voor de fraaiste wit voedster jong op 2 na 
1544. € 7,50 voor de fraaiste op de jeugdshow van de Noordshow (geen min.) 
1545. € 7,50 voor de fraaiste jeugd op de Championshow (geen min.) 

Bij minimaal 10 ingeschreven Blauwe Holicer 
1546. € 7,50 voor de fraaiste 

Prijzenschema voor nationale en open tentoonstellingen 
Wener en Blauwe Holicer samen 
Bij 15 t/m 25 ingeschreven dieren: 

1547. € 5,00 voor het fraaiste dier 
1548. € 5,00 fraaiste dier Europese klasse 

Bij 26 t/m 40 ingeschreven dieren: 
1549. € 5,00 voor het fraaiste dier 
1550. € 3,50 voor het fraaiste dier op 1 na 
1551. € 5,00 fraaiste dier Europese klasse 
1552. € 3,50 fraaiste dier Europese klasse op 1 na 

Bij 41 en meer ingeschreven dieren: 
1553. € 5,00 voor het fraaiste dier 
1554. € 3,50 voor het fraaiste dier op 1 na 
1555. € 2,50 voor het fraaiste dier op 2 na 
1556. € 5,00 fraaiste dier Europese klasse 
1557. € 3,50 fraaiste dier Europese klasse 
1558. € 2 ,50 fraaiste dier Europese klasse 

Prijzenschema Jeugdshow te Laren 
1559. € 5,00 fraaiste Wener wit 
1560. € 5,00 fraaiste Wener kleur 
1561. € 5,00 fraaiste Blauwe Holicer 

Prijzen worden alleen uitgekeerd bij minimaal predikaat ZG 92 en de 
contributie moet zijn voldaan. 

 
(110)Nederlandse Belgische Hazenclub 
Secretaris: D. Wietses, Esweg 92, 9761 ES Eelde. Tel. 050-3096029. e-mail: 
d.wietses@hotmail.com, www.belgischehazen.nl. Contributie € 12,50.  
IBAN: NL23 RABO 0102 9231 40. 

Prijzenschema Clubshow bij de Noordshow 
1600. € 12,50 voor het fraaiste dier 
1601. € 7,50 voor de fraaiste ram 
1602. € 5,00 voor de fraaiste ram op 1 na 
1603. € 5,00 voor de fraaiste ram op 2 na 
1604. € 5,00 voor de fraaiste ram op 3 na 
1605. € 5,00 voor de fraaiste ram op 4 na 
1606. € 5,00 voor de fraaiste ram op 5 na 
1607. € 7,50 voor de fraaiste voedster 
1608. € 5,00 voor de fraaiste voedster op 1 na 
1609. € 5,00 voor de fraaiste voedster op 2 na 
1610. € 5,00 voor de fraaiste voedster op 3 na 
1611. € 5,00 voor de fraaiste voedster op 4 na 
1612. € 5,00 voor de fraaiste voedster op 5 na 
1613. € 5,00 voor de fraaiste tan haas 

(anders dan winnaars 1600 t/m 1612) 

Prijzenschema overige tentoonstellingen 
Bij minimaal 10 dieren: 

1614. € 5,00 voor de fraaiste 
Bij meer dan 16 dieren: 

1615. € 5,00 voor de fraaiste op 1 na 
 

 

(111)Nederlandse Rijnlander- Eksterkonijn- 
en Japannerclub. 
Secr.: J.A.M. Mars, Garvelinkkampweg 40, 7261 CJ Ruurlo. Tel. 0573 – 453595. e-
mail: j.a.m.mars@online.nl, www.rijnekstjap.nl. Contributie: € 15,00. Jeugdleden 
€ 5,00. IBAN: NL57 RABO 0172 9811 66 

Prijzenschema 1e Clubshow bij de Noordshow en 2e bij de 
Tekeningrassenshow 

1675. Beuken plaquette met gebrand clublogo voor het fraaiste dier van de 
clubrassen 
Rijnlander zwart-geel: 

1676. € 10,00 fraaiste dier (minimaal 8 dieren) 
1677. € 5,00 fraaiste dier op 1 na (minimaal 18 dieren) 
1678. € 5,00 fraaiste dier op 2 na (minimaal 30 dieren) 

Rijnlander blauw-geel: 
1679. € 10,00 fraaiste dier (minimaal 4 dieren) 
1680. € 5,00 fraaiste dier op 1 na (minimaal 9 dieren) 
1681. € 5,00 fraaiste dier op 2 na (minimaal 14 dieren) 

Japanner: 
1682. € 10,00 fraaiste dier (minimaal 4 dieren) 
1683. € 5,00 fraaiste dier op 1 na (minimaal 9 dieren) 

1684. € 5,00 fraaiste dier op 2 na (minimaal 14 dieren) 
Eksterkonijn: 

1685. € 10,00 fraaiste dier (minimaal 4 dieren) 
1686. € 5,00 fraaiste dier op 1 na (minimaal 9 dieren) 
1687. € 5,00 fraaiste dier op 2 na (minimaal 14 dieren) 

Prijzenschema voor alle nationale en open shows 
Rijnlander zwart-geel: 

1688. € 3,00 fraaiste dier (minimaal 8 dieren) 
1689. € 5,00 fraaiste dier (minimaal 18 dieren) 
1690. € 3,00 fraaiste dier op 1 na (minimaal 18 dieren) 
1691. € 3,00 fraaiste dier op 2 na (minimaal 30 dieren) 

Rijnlander blauw-geel, Japanner en Eksterkonijn: 
1692. € 3,00 fraaiste van ieder ras (minimaal 4 dieren) 
1693. € 5,00 fraaiste van ieder ras (minimaal 9 dieren) 
1694. € 3,00 fraaiste van ieder ras op 1 na (minimaal 9 dieren) 
1695. € 3,00 fraaiste dier ieder ras op 2 na (minimaal 14 dieren) 

Prijzenschema voor de clubcompetitie 
1696. € 45,00 Inzender met het hoogste aantal punten 
1697. € 15,00 Inzender met het hoogste aantal punten op 1 na 
1698. € 7,00-Inzender met het hoogste aantal punten op 2 na 

Aan deze competitie kan meegedaan worden door op 3 shows 3 dieren 
op te geven, zie voor verdere informatie het competitiereglement, 
verkrijgbaar bij de secretaris. 

 
(112)Thüringer en Sallanderfokkersclub 
Secretaris: G. Roemaat, Ranonkelstraat 14, 6942 VZ Didam. Tel. 0316-224572. 
e-mail: groemaat51@gmail.com,  www.thuringersallanderclub.nl. 
Contributie € 15,00, jeugdleden € 7,50. IBAN: NL80 RABO 0337 0835 09. 

Prijzenschema Clubshow bij de Noordshow 
 Thüringer: 
1750. € 10,00 voor de fraaiste 

Winnaar komt niet in aanmerking voor de overige prijzen 
Oude dieren: 

1751. € 3,00 voor de fraaiste (minimaal 5 dieren) 
1752. € 3,00 voor de fraaiste op 1 na (minimaal 10 dieren) 

Jonge dieren: 
1753. Bekertje fraaiste dier jeugdlid (minimaal 3 dieren) 

Bij minimaal 5 rammen of voedsters: 
1754. € 5,00 voor de fraaiste ram of voedster 

Bij minimaal 10 rammen of voedsters: 
1755. € 5,00 voor de fraaiste ram of voedster 
1756. € 3,00 voor de fraaiste ram of voedster op 1 na 

Bij minimaal 15 rammen of voedsters: 
1757. € 5,00 voor de fraaiste ram of voedster 
1758. € 3,00 voor de fraaiste ram of voedster op 1 na 
1759. € 3,00 voor de fraaiste ram of voedster op 2 na 

Bij minimaal 20 jonge rammen of voedsters: 
1760. € 5,00 voor de fraaiste ram of voedster 
1761. € 3,00 voor de fraaiste ram of voedster op 1 na 
1762. € 2,50 voor de fraaiste ram of voedster op 2 na 
1763. € 2,00 voor de fraaiste ram of voedster op 3 na 

Sallander: 
1764. € 10,00 voor de fraaiste 

Winnaar komt niet in aanmerking voor de overige prijzen 
Oude dieren: 

1765. € 3,00 voor de fraaiste (minimaal 5 dieren) 
1766. € 3,00 voor de fraaiste op 1 na (minimaal 10 dieren) 

Jonge dieren: 
1767. Bekertje fraaiste dier jeugdlid. (minimaal 3 dieren) 

Bij minimaal 5 rammen of voedsters: 
1768. € 5,00 voor de fraaiste ram of voedster 

Bij minimaal 10 rammen of voedsters: 
1769. € 5,00 voor de fraaiste ram of voedster 
1770. € 3,00 voor de fraaiste ram of voedster op 1 na 

Bij minimaal 15 rammen of voedsters: 
1771. € 5,00 voor de fraaiste ram of voedster 
1772. € 3,00 voor de fraaiste ram of voedster op 1 na 
1773. € 3,00 voor de fraaiste ram of voedster op 2 na 

Bij minimaal 20 jonge rammen of voedsters: 
1774. € 5,00 voor de fraaiste ram of voedster 
1775. € 3,00 voor de fraaiste ram of voedster op 1 na 
1776. € 2,50 voor de fraaiste ram of voedster op 2 na 
1777. € 2,00 voor de fraaiste ram of voedster op 3 na 

Prijzenschema nationale en open tentoonstellingen 
Thüringer en Sallander: 

1778. € 3,00 voor de fraaiste (minimaal 4 dieren) 
Bij minimaal 10 dieren: 

1779. € 3,00 voor de fraaiste 
1780. € 2,50 voor de fraaiste op 1 na 
 

mailto:d.wietses@hotmail.com
http://www.belgischehazen.nl/
mailto:j.a.m.mars@online.nl
http://www.rijnekstjap.nl/
mailto:groemaat51@gmail.com
http://www.thuringersallanderclub.nl/
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(113)Eerste Nederlandse Papillon Club 

Geen opgave ontvangen! 
 

 
(114)Nationale Havana- Alaska- Gouwenaar- 
Luchs- Parelfeh- Beige- Marburger Feh club 
Secretaris: J.H. Tromp, Zuideinde West 3E, 8278 AP Kamperveen. Tel. 0525-
621234 (noz) e-mail: htromp1@hotmail.com, www.zevenrassenclub.nl. Contributie: 
€ 17,50, jeugdleden € 8,75. IBAN: NL12 RABO 0137 3227 39. 

Prijzenschema Clubshow bij de Noordshow 
1900. € 20,00 voor het fraaiste dier van de clubrassen (niet per ras) 

Voor elk van de clubrassen: 
Bij minimaal 5 dieren: 

1901. € 10,00 voor het fraaiste dier 
Bij minimaal 10 dieren: 

1902. € 10,00 voor de fraaiste ram 
1903. € 10,00 voor de fraaiste voedster 

Bij minimaal 25 dieren: 
1904. € 10,00 voor de fraaiste ram 
1905. € 7,50 voor de fraaiste ram op 1 na 
1906. € 10,00 voor de fraaiste voedster 
1907. € 7,50 voor de fraaiste voedster op 1 na 

Bij minimaal 50 dieren: 
1908. € 10,00 voor de fraaiste ram 
1909. € 7,50 voor de fraaiste ram op 1 na 
1910. € 5,00 voor de fraaiste ram op 2 na 
1911. € 10,00 voor de fraaiste voedster 
1912. € 7,50 voor de fraaiste voedster op 1 na 
1913. € 5,00 voor de fraaiste voedster op 2 na 

De winnaar van prijs 1900 komt niet in aanmerking voor de overige 
prijzen. Het dier dat bij de HEP-jury het verste komt wordt 
clubkampioen. 

Prijzenschema districtshows bij Midden Veluweshow, 
Peelhorstshow, Wieringerlandshow, Waterpoortshow, Oneto en 
Hanzeshow 

1914. € 15,00 voor het fraaiste dier van de clubrassen (niet per ras) 
Bij minimaal 25 dieren en ander ras dan 1914: 

1915. € 10,00 voor het fraaiste dier van de clubrassen op 1 na 
Overige prijzen zie 1916 t/m 1928 
Winnaars van 1914 en 1915 komen hiervoor niet in aanmerking 

Prijzenschema voor nationale en open tentoonstellingen 
Bij minimaal 5 dieren per ras: 

1916. € 3,50 voor het fraaiste dier. 
Bij minimaal 10 dieren per ras: 

1917. € 3,50 voor de fraaiste ram. 
1918. € 3,50 voor de fraaiste voedster. 

Bij minimaal 25 dieren per ras: 
1919. € 3,50 voor de fraaiste ram 
1920. € 2,50 voor de fraaiste ram op 1 na 
1921. € 3,50 voor de fraaiste voedster 
1922. € 2,50 voor de fraaiste voedster op 1 na 

Bij meer dan 50 dieren per ras: 
1923. € 4,50 voor de fraaiste ram 
1924. € 3,50 voor de fraaiste ram op 1 na 
1925. € 2,50 voor de fraaiste ram op 2 na 
1926. € 4,50 voor de fraaiste voedster 
1927. € 3,50 voor de fraaiste voedster op 1 na 
1928. € 2,50 voor de fraaiste voedster op 2 na 

 
(115)RRSVT Club 
Secretaris Erik Apperlo, Douwelaan 2, 9062EN, Oentsjerk. 
Tel. 06-30270538, e-mail: erikapperlo@hotmail.com, www.rrsvclub.nl.  
Contributie: € 13,00, jeugdleden € 6,50. IBAN: NL54 INGB 0003 2764 84. 

Prijzenschema Clubshow bij de Noordshow 
1975. Beker en € 7,50 voor de fraaiste dier van de clubrassen 
1976. € 7,50 voor de fraaiste Rex 
1977. € 7,50 voor de fraaiste Satijn 
1978. € 7,50 voor de fraaiste Voskonijn 

1979. € 7,50 voor de fraaiste Rexdwerg 
1980. € 7,50 voor de fraaiste Rex ram wit 
1981. € 7,50 voor de fraaiste Rex voedster wit 
1982. € 7,50 voor de fraaiste Teddydwerg ram 
1983. € 7,50 voor de fraaiste Teddydwerg voedster 
1984. € 7,50 voor de fraaiste Rex castor ram 
1985. € 7,50 voor de fraaiste Rex castor voedster 
1986. € 7,50 voor de fraaiste Rex dalmatiner ram 
1987. € 7,50 voor de fraaiste Rex dalmatiner voedster 
1988. € 7,50 voor de fraaiste Rex overige kleuren ram 
1989. € 7,50 voor de fraaiste Rex overige kleuren voedster 
1990. € 7,50 voor de fraaiste Satijn ram ivoor 
1991. € 7,50 voor de fraaiste Satijn ram overige kleuren 
1992. € 7,50 voor de fraaiste Satijn voedster ivoor 
1993. € 7,50 voor de fraaiste Satijn voedster overige kleuren 
1994. € 7,50 voor de fraaiste Voskonijn ram 
1995. € 7,50 voor de fraaiste Voskonijn voedster 
1996. € 7,50 voor de fraaiste Rexdwerg castor ram 
1997. € 7,50 voor de fraaiste Rexdwerg castor voedster 
1998. € 7,50 voor de fraaiste Rexdwerg dalmatiner ram 
1999. € 7,50 voor de fraaiste Rexdwerg dalmatiner voedster 
2000. € 7,50 voor de fraaiste Rexdwerg overige kleuren 
2001. € 7,50 voor het fraaiste dier van een jeugdlid 

Bij minder dan 10 dieren in een klas vervalt de prijs. 
Bij meer dan 20 dieren in een klas: 

2002. € 7,50 voor de beste op 1 na 

Prijzenschema districtshows bij de Gelderlandshow en 
Hanzeshow 
Voor elk van onze clubrassen: 
Bij 4 t/m 10 dieren: 

2003. € 7,50  voor het fraaiste dier 
Bij 11 t/m 20 dieren: 

2004. € 10,00 voor het fraaiste dier 
2005. € 5,00 voor de fraaiste op 1 na 

Bij 21 t/m 30 dieren: 
2006. € 10,00 voor het fraaiste dier 
2007. € 5,00 voor de fraaiste op 1 na 
2008. € 5,00 voor de fraaiste op 2 na  

Bij 31 t/m 40 dieren: 
2009. € 10,00 voor het fraaiste dier 
2010. € 5,00 voor de fraaiste op 1 na 
2011. € 5,00 voor de fraaiste op 2 na 
2012. € 5,00 voor de fraaiste op 3 na 

Meer dan 40 dieren: 
2013. Per 10 dieren een extra prijs van € 5,00 
2014. € 5.00 voor het fraaiste dier van een jeugdlid 

Prijzenschema voor alle overige tentoonstellingen 
Voor elk van onze clubrassen: 
Bij 4 t/m 10 dieren: 

2015. € 2,50 voor het fraaiste dier 
Bij 11 t/m 25 dieren: 

2016. € 7,50 voor het fraaiste dier 
2017. € 2,50 voor het fraaiste dier op 1 na 
2018. € 2,50 voor het fraaiste dier van een jeugdlid (elk ras) 

Bij 26 of meer dieren: 
2019. € 7,50 voor het fraaiste dier 
2020. € 5,00 voor het fraaiste dier op 1 na 
2021. € 2,50 voor het fraaiste dier op 2 na 
2022. € 2,50 voor het fraaiste dier van een jeugdlid (elk ras) 

Voor alle prijzen geldt minimaal predicaat ZG 

 
(116)Nederlandse Vereniging van Angora-
konijnenfokkers 
Secretaris: G.D. Stigter, Park Zomerlust 12, 2435 NG Zevenhoven. . 
Tel.: 0172-409807, e-mail: secretariaat@angorakonijn.nl, www.angorakonijn.nl. 
Contributie € 15,00, jeugdleden t/m 16 jaar € 12,50, gezinsleden € 7,50, nieuwe 
leden € 3,50 entree. IBAN: NL37 INGB 0002 0787 43. 

Prijzenschema Clubshow, plaats nog niet bekend 
2050. Wisselplaquette en € 8,00 of aandenken voor de fraaiste Angora, 

Angoradwerg en Angora Hangoor 
2051. € 4,00 voor de inzender met de hoogste punten van 4 dieren per ras. 

Angora: 
Bij minimaal 4 dieren per klas: 

2052. € 8,00 voor het fraaiste dier wit oud 
2053. € 8,00 voor het fraaiste dier wit jong 
2054. € 8,00 voor het fraaiste kleur dier oud 
2055. € 8,00 voor het fraaiste kleur dier jong 
2056. € 4,00 voor het fraaiste dier wit oud op 1 na 
2057. € 4,00 voor het fraaiste dier wit jong op 1 na 
2058. € 4,00 voor het fraaiste kleur dier oud op 1 na 
2059. € 4,00 voor het fraaiste kleur dier jong op 1 na 

Angoradwerg: 
Bij minimaal 4 dieren per klas: 

2060. € 8,00 voor het fraaiste dier wit oud 
2061. € 8,00 voor het fraaiste dier wit jong 

mailto:htromp1@hotmail.com
http://www.zevenrassenclub.nl/
mailto:erikapperlo@hotmail.com
http://www.rrsvclub.nl/
mailto:secretariaat@angorakonijn.nl
http://www.angorakonijn.nl/
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2062. € 8,00 voor het fraaiste kleur dier oud 
2063. € 8,00 voor het fraaiste kleur dier jong 
2064. € 4,00 voor het fraaiste dier wit oud op 1 na 
2065. € 4,00 voor het fraaiste dier wit jong op 1 na 
2066. € 4,00 voor het fraaiste kleur dier oud op 1 na 
2067. € 4,00 voor het fraaiste kleur dier jong op 1 na 

Angora Hangoor: 
2068. € 8,00 voor het fraaiste dier wit blauwoog oud 
2069. € 8,00 voor het fraaiste dier wit blauwoog jong 
2070. € 4,00 voor het fraaiste dier op 1 na wit blauwoog oud 
2071. € 4,00 voor het fraaiste dier op 1 na wit blauwoog jong 

Prijzenschema districtshows bij Waterpoortshow, Oneto, 
Gelderlandshow, West Frieslandshow, KL Zuid-Holland, OKE 
Eindhoven, Zeelandiashow en Brugge (B) 
Angora, Angoradwerg en Angora Hangoor: 
Bij minimaal 4 dieren: 

2072. € 4,00 voor het fraaiste dier 
2073. € 3,00 voor het fraaiste dier op 1 na 

Bij 20 of meer dieren: 
2074. € 4,00 voor de fraaiste ram 
2075. € 4,00 voor de fraaiste voedster 
2076. € 3,00 voor de fraaiste ram op 1 na 
2077. € 3,00 voor de fraaiste voedster op 1 na 

Bij minimaal 4 dieren in de C-klas: 
2078. € 4,00 voor het fraaiste dier 
2079. € 3,00 voor het fraaiste dier op 1 na 

Minimum pred. ZG. De contributie moet voor de tentoonstelling voldaan 
zijn. 

 
(117)Nederlandse Tankonijnenfokkers Club 
Secretaris: J. van de Steeg, Stakenbergweg 192, 8075 RC Elspeet. 
Tel. 0577-491044, e-mail: jvandesteeg@solcon.nl, www.tanclub.nl.  
IBAN: NL92 RABO 0120 5466 04. 

Prijzenschema voor alle nationale en open tentoonstellingen 
Tan zwart: 
Bij 15 t/m 30 dieren: 

2125. € 5,00 voor het fraaiste dier 
Bij 31 t/m 45 dieren: 

2126. € 5,00 voor het fraaiste dier op 1 na 
Bij 46 t/m 60 dieren: 

2127. € 5,00 voor het fraaiste dier op 2 na 
Bij 61 t/m 75 dieren: 

2128. € 5,00 voor het fraaiste dier op 3 na 
Bij 76 t/m 90 dieren: 

2129. € 5,00 voor het fraaiste dier op 4 na 
Bij 91 t/m 105 dieren: 

2130. € 5,00 voor het fraaiste dier op 5 na 
Bij 106 t/m 120 dieren: 

2131. € 5,00 voor het fraaiste dier op 6 na 
Overige kleurslagen: 
Bij 5 t/m 15 dieren: 

2132. € 5,00 voor het fraaiste dier 
Bij 16 t/m 30 dieren: 

2133. € 5,00 voor het fraaiste dier op 1 na 
Bij 31 t/m 45 dieren: 

2134. € 5,00 voor het fraaiste dier op 2 na 

Prijzenschema districtshows bij Waterpoortshow, Hanzeshow en 
Wieringerlandshow 

2135. € 10,00 fraaiste tan zwart (minimaal 25 dieren) 
2136. € 7,50 fraaiste tan zwart op 1 na (minimaal 35 dieren) 
2137. € 5,00 fraaiste tan zwart op 2 na (minimaal 45 dieren) 
2138. € 5,00 fraaiste tan zwart op 3 na (minimaal 60 dieren) 
2139. € 5,00 fraaiste tan zwart op 4 na ( minimaal 70 dieren) 
2140. € 10,00 fraaiste overige kleuren (minimaal 15 dieren) 
2141. € 10,00 fraaiste overige kleuren op 1 na (minimaal 25 dieren) 
2142. € 5,00 fraaiste overige kleuren op 2 na (minimaal 35 dieren) 

Prijzenschema Clubshow bij de Noordshow  
2143. € 20,00 fraaiste tan zwart 
2144. € 15,00 fraaiste tan zwart op 1 na 
2145. € 10,00 fraaiste tan zwart op 2 na 
2146. € 7,50 fraaiste tan zwart op 3 na 
2147. € 5,00 fraaiste tan zwart op 4 na 
2148. € 5,00 fraaiste tan zwart op 5 na 
2149. € 5,00 fraaiste tan zwart op 6 na 
2150. € 5,00 fraaiste tan zwart op 7 na 
2151. € 5,00 fraaiste tan zwart op 8 na (minimaal 100 tan zwart) 
2152. € 5,00 fraaiste tan zwart op 9 na (minimaal 125 tan zwart) 
2153. € 5,00 fraaiste tan zwart op 10 na (minimaal 150 tan zwart) 
2154. € 20,00 fraaiste overige kleuren 
2155. € 10,00 fraaiste overige kleuren op 1 na (minmaal 35 dieren) 
2156. € 7,50 fraaiste overige kleuren op 2 na (minimaal 50 dieren) 
2157. € 5,00 fraaiste overige kleuren op 3 na (minimaal 60 dieren) 
 

 

(119)Hollanderclub, waarin ondergebracht de 
Witte van Hotôt 
Secretaris: H.G. Wagenmans-Vrugteveen, Schuilenburg 70, 8103 RD Raalte. 
Tel. 0572-361244, e-mail: hg.wagenmans@hotmail.com, www.hollanderclub.nl. 
Contributie € 17,50, jeugdleden € 7,50. IBAN: NL48 RABO 0313 0900 68. 

Prijzenschema Clubshow bij de Noordshow en de 
Tekeningrassenshow 
Hollander: 

2275. € 7,50 + Trofee en foto voor het fraaiste dier 
2276. € 5.00 voor de fraaiste ander geslacht 
2277. € 10,00 voor het hoogst aantal punten 4 dieren 
2278. € 7,50 voor het hoogst aantal punten 4 dieren op 1 na 
2279. € 5,00 voor het hoogst aantal punten 4 dieren op 2 na 
2280. Beker en foto voor het fraaiste dier van een jeugdlid 
2281. € 4,00 voor het fraaiste dier van een jeugdlid op 1 na 
2282. € 5,00 voor de fraaiste ram oud 
2283. € 5,00 voor de fraaiste voedster oud  
2284. Clubmedaille voor de fraaiste ram 
2285. Clubmedaille voor de fraaiste ram op 1 na 
2286. Clubmedaille voor de fraaiste voedster 
2287. Clubmedaille voor de fraaiste voedster op 1 na 
2288. € 5,00 + rozet en oorkonde voor het fraaiste dier in iedere kleurslag 

(min. 4 dieren) 
2289. € 3,00 voor het fraaiste dier in iedere kleurslag op 1 na (min. 8 dieren) 
2290. € 15,00 voor elk dier met pred. U 

Witte van Hotôt: 
2291. € 7,50 + Trofee en foto voor het fraaiste dier (min. 10 dieren) 
2292. € 5,00 voor het fraaiste dier ander geslacht  (min.15 dieren) 
2293. € 10,00 voor het hoogst aantal punten 2 dieren (min. 2 inzenders) 
2294. € 7,50 voor het hoogst aantal punten 2 dieren op 1 na (min 3 inzenders) 
2295. Beker + foto voor het fraaiste dier van een jeugdlid 
2296. € 15,00 voor elke dier met pred. U 

Prijzenschema voor alle nationale en open tentoonstellingen 
Hollander: 
Bij 10 t/m 24 dieren: 

2297. € 4,00 voor het fraaiste dier 
Bij 25 t/m 39 dieren: 

2298. € 2,75 voor het fraaiste dier op 1 na 
Bij 40 t/m 54 dieren: 

2299. € 2,75 voor het fraaiste dier op 2 na 
Bij 55 t/m 69 dieren: 

2300. € 2,75 voor het fraaiste dier op 3 na 
Bij 70 t/m 84 dieren: 

2301. € 2,75 voor het fraaiste dier op 4 na 
Bij 85 dieren en meer 

2302. € 2,75 voor het fraaiste dier op 5 na 
2303. € 15,00 voor elk dier met pred. U 

Witte van Hotôt: 
Bij 3 t/m 10 dieren: 

2304. € 4,00 voor het fraaiste dier 
Bij 11 t/m 39 dieren: 

2305. € 2,75 voor het fraaiste dier op 1 na 
Bij 40 dieren en meer: 

2306. € 2,75 voor het fraaiste dier op 1 na 
2307. € 15,00 voor elk dier met pred. U 

Voor alle te winnen prijzen geldt min. pred. ZG 
 

 
(120)Nederlandse Hangoor Dwergen Club 
Secretaris: P. de Groot, Schenkelweg 2d, 2381 AN Zoeterwoude. 
Tel. 071-5894158 (na 20.00 uur), e-mail: secretaris@nederlandsehangoor 
dwergenclub.nl, www.nederlandsehangoordwergenclub.nl. Catalogi per voorkeur 
digitaal. Contributie: € 17,50, jeugd € 10,00. IBAN: NL93 INGB 0003 6092 68. 

Prijzenschema Clubshows bij Gelderlandshow, Noordshow en 
Midden Veluweshow 

2350. Miniatuur Nederlandse Hangoor Dwerg + Rozet voor het fraaiste dier 
2351. F.R. Baeten trofee (wisselbeker) en € 7,50 voor de fraaiste 

Gelderlandshow 
2352. A. de Cock trofee (wisselbeker) en € 7,50 voor de fraaiste Noordshow 

mailto:jvandesteeg@solcon.nl
http://www.tanclub.nl/
mailto:hg.wagenmans@hotmail.com
http://www.hollanderclub.nl/
mailto:secretaris@nederlandsehangoordwergenclub.nl
mailto:secretaris@nederlandsehangoordwergenclub.nl
http://www.nederlandsehangoordwergenclub.nl/
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2353. F. Rompelberg trofee (wisselbeker) en € 7,50 voor de fraaiste Midden 
Veluweshow 

2354. € 5,00 voor de fraaiste op 1 na 
2355. € 2,50 voor de fraaiste op 2 na 

Indien aparte jeugdshow wordt gehouden: 
2356. € 5,00 voor het fraaiste dier van een jeugdlid 
2357. € 4.00 voor het fraaiste dier van een jeugdlid op 1 na 

Bij 10 t/m 25 dieren per kleurslag (bont is één kleurslag): 
2358. € 7,50 voor de fraaiste per kleurslag 

Bij 26 dieren of meer per kleurslag (bont is één kleurslag): 
2359. € 7,50 voor de fraaiste per kleurslag 
2360. € 5,00 voor de fraaiste op 1 na per kleurslag 

Prijzenschema districtshows, één per provincie, zie onze website 
Bij 25 t/m 75 dieren: 

2361. € 7,50 voor het fraaiste dier 
2362. € 5,00 voor het fraaiste dier ander geslacht 
2363. € 5,00 voor het fraaiste dier op 1 na (anders dan 2362) 
2364. € 5,00 voor het fraaiste bonte dier (min. 15 inz. anders dan 2361-2363) 

Bij 76 tm 150 dieren: 
2365. € 7,50 voor het fraaiste dier 
2366. € 5,00 voor het fraaiste dier ander geslacht 
2367. € 5,00 voor het fraaiste dier op 1 na (anders dan 2366) 
2368. € 5,00 voor het fraaiste dier op 2 na 
2369. € 2,50 voor het fraaiste dier op 3 na 
2370. € 2,50 voor het fraaiste dier op 4 na 
2371. € 5,00 voor het fraaiste bonte dier (min. 15 inz. anders dan 2365-2370) 

Bij 151 of meer dieren: 
2372. € 2,50 extra voor iedere extra 25 dieren 

Indien er een aparte C-klasse is op NHDC Districtshow dan geldt er een 
extra prijzenschema voor deze klasse 
Bij minimaal 25 dieren in de C klasse: 

2373. € 7,50 voor het fraaiste dier 
2374. € 5,00 voor het fraaiste dier ander geslacht 
2375. € 5,00 voor het fraaiste dier op 1 na (anders dan 2374) 
2376. € 5,00 voor het fraaiste bonte dier, anders dan 2373-2375, bij min. 15 

bonte dieren 
Clubshows en districtshows tellen mee voor het NHDC 
clubkampioenschap 

Prijzenschema voor alle overige tentoonstellingen 
2377. € 2,50 voor elke 25 ingezonden dieren 

Voor alle bovenstaande prijzen geldt minimum pred. ZG 

Prijzenschema Landelijke Jeugdshow te Laren 
2378. € 7,50 voor het fraaiste dier 
 

 

(121)Nationale Polen- en Kleurdwergenclub, 
waarbij ondergebracht de Polish 
Secretaris: G. Kelderman, Sportmark 89, 1355 KG Almere. 
Tel. 036-5348996, e-mail: info@dwergenclub.nl, www.dwergenclub.nl. 
Contributie € 20,00,  jeugdleden € 15,00 en combinaties € 22,50.  
IBAN: NL28 RABO 0302 6412 97. 

Prijzenschema Clubshow bij de Noordshow 
Hoofdereprijzen: 

2425. € 50,00 voor de fraaiste Polish (min. 60 dieren) 
2426. € 25,00 voor de fraaiste Polish (min. 40 dieren) 
2427. € 12,50 voor de fraaiste Polish (min. 20 dieren) 
2428. Fraai voorwerp voor de fraaiste Polish (min. 50 dieren) 
2429. € 50,00 voor de fraaiste Kleurdwerg groep 1 (min. 50 dieren) 
2430. € 25,00 voor de fraaiste Kleurdwerg groep 1 (min. 25 dieren) 
2431. Fraai voorwerp voor de fraaiste Kleurdwerg groep 1 (min. 50 dieren) 
2432. € 50,00 voor de fraaiste Kleurdwerg groep 2 (min. 50 dieren) 
2433. € 25,00 voor de fraaiste Kleurdwerg groep 2 (min. 25 dieren) 
2434. € 12,50 voor de fraaiste Kleurdwerg groep 2 (min. 15 dieren) 
2435. Fraai voorwerp voor de fraaiste Kleurdwerg groep 2 (min. 50 dieren) 
2436. € 50,00 voor de fraaiste Kleurdwerg groep 3 (min. 50 dieren) 
2437. € 25,00 voor de fraaiste Kleurdwerg groep 3 (min. 25 dieren) 
2438. € 12,50 voor de fraaiste Kleurdwerg groep 3 (min. 15 dieren) 
2439. Fraai voorwerp voor de fraaiste Kleurdwerg groep 3 (min. 50 dieren) 
2440. € 50,00 voor de fraaiste Kleurdwerg groep 4 (min. 50 dieren) 
2441. € 25,00 voor de fraaiste Kleurdwerg groep 4 (min. 25 dieren) 
2442. Fraai voorwerp voor de fraaiste Kleurdwerg groep 4 (min. 50 dieren) 
2443. € 50,00 voor de fraaiste Pool roodoog (min. 50 dieren) 
2444. € 25,00 voor de fraaiste Pool roodoog (min. 25 dieren) 
2445. Fraai voorwerp voor de fraaiste Pool roodoog (min. 50 dieren) 
2446. € 50,00 voor de fraaiste Pool blauwoog (min. 50 dieren) 
2447. € 25,00 voor de fraaiste Pool blauwoog (min. 25 dieren) 
2448. Fraai voorwerp voor de fraaiste Pool blauwoog (min. 50 dieren) 
2449. € 10,00 voor de fraaiste Polish van een jeugdlid 
2450. € 10,00 voor de fraaiste Kleurdwerg van een jeugdlid 

2451. € 10,00 voor de fraaiste Pool roodoog van een jeugdlid 
2452. € 10,00 voor de fraaiste Pool blauwoog van een jeugdlid 
2453. Een wisselprijs voor het fraaiste dier van de clubrassen  
2454. Stimuleringsprijs. Fraai voorwerp voor de fraaiste kleurdwerg in weinig 

voorkomende  kleurslag ter vrije besteding.  

Wanneer een dier één van bovengenoemde prijzen heeft gewonnen 
dan vervallen de overige  ras- en kleurslagprijzen. 

Ereprijzen: 
Tot 100 ingeschreven kleurdwergen per groep: 

2455. € 12,50 voor de fraaiste groep 1 op 1 na 
2456. € 10,00 voor de fraaiste groep 2 op 1 na 
2457. € 10,00 voor de fraaiste groep 3 op 1 na 
2458. € 12,50 voor de fraaiste groep 4 op 1 na 

Boven 100 ingeschreven kleurdwergen per groep: 
2459. € 10,00 voor de fraaiste groep 1 op 2 na 
2460. € 10,00 voor de fraaiste groep 4 op 2 na  

Keurmeestersprijzen: 
2461. € 7,50 fraaiste ram iedere keurmeester 
2462. € 7,50 fraaiste voedster iedere keurmeester 

Ras en kleurslagprijzen: 
Minimaal 5 ingeschreven dieren per ras/kleurslag: 

2463. € 5,00 voor het fraaiste dier 
Minimaal 20 ingeschreven dieren per ras/kleurslag: 

2464. € 6,00 voor het fraaiste dier 
2465. € 5,00 voor het fraaiste dier op 1 na 

Minimaal 40 ingeschreven dieren per ras/kleurslag: 
2466. € 7,00 voor het fraaiste dier 
2467. € 6,00 voor het fraaiste dier op 1 na 
2468. € 5,00 voor het fraaiste dier op 2 na 

Minimaal 60 ingeschreven dieren per ras/kleurslag: 
2469. € 8,00 voor het fraaiste dier 
2470. € 7,00 voor het fraaiste dier op 1 na 
2471. € 6,00 voor het fraaiste dier op 2 na 
2472. € 5,00 voor het fraaiste dier op 3 na 

Minimaal 80 ingeschreven dieren per ras/kleurslag: 
2473. € 9,00 voor het fraaiste dier 
2474. € 8,00 voor het fraaiste dier op 1 na 
2475. € 7,00 voor het fraaiste dier op 2 na 
2476. € 6,00 voor het fraaiste dier op 3 na 
2477. € 5,00 voor het fraaiste dier op 4 na 

Districtshows: Alle nationale en provinciale shows waar minimaal 
50 dieren van de clubrassen zijn ingeschreven en gebruik wordt 
gemaakt van een clubkeurmeester. Dit geldt ook voor de 
Landelijke Jeugdshow in Laren. Indien hieraan niet wordt voldaan 
geldt het prijzenschema van de open tentoonstellingen 
Rasprijzen: Polish, Kleurdwerg, Pool roodoog, Pool blauwoog 
Minimaal 10 ingeschreven dieren per ras: 

2478. € 5,00 voor het fraaiste dier 
Minimaal 20 ingeschreven dieren per ras: 

2479. € 6,00 voor het fraaiste dier 
2480. € 5.00 voor het fraaiste dier op 1 na 

Minimaal 30 ingeschreven dieren per ras: 
2481. € 7,00 voor het fraaiste dier 
2482. € 6,00 voor het fraaiste dier op 1 na 
2483. € 5,00 voor het fraaiste dier op 2 na 

Minimaal 40 ingeschreven dieren per ras: 
2484. € 8,00 voor het fraaiste dier 
2485. € 7,00 voor het fraaiste dier op 1 na 
2486. € 6,00 voor het fraaiste dier op 2 na 
2487. € 5,00 voor het fraaiste dier op 3 na 

Minimaal 50 ingeschreven dieren per ras: 
2488. € 9,00 voor het fraaiste dier 
2489. € 8,00 voor het fraaiste dier op 1 na 
2490. € 7,00 voor het fraaiste dier op 2 na 
2491. € 6,00 voor het fraaiste dier op 3 na 
2492. € 5,00 voor het fraaiste dier op 4 na 

Minimaal 60 ingeschreven dieren per ras: 
2493. € 10,00 voor het fraaiste dier 
2494. € 9,00 voor het fraaiste dier op 1 na 
2495. € 8,00 voor het fraaiste dier op 2 na 
2496. € 7,00 voor het fraaiste dier op 3 na 
2497. € 6,00 voor het fraaiste dier op 4 na 
2498. € 5,00 voor het fraaiste dier op 5 na 

Open tentoonstellingen: 
2499. € 5,00 per 20 ingeschreven dieren, de rassen mogen worden 

samengevoegd. 

 
(122)Ned. Rasvereniging Vosdwerg Konijn 

Geen opgave ontvangen ! 

 

mailto:info@dwergenclub.nl
http://www.dwergenclub.nl/
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(151)Nederlandse Caviafokkers Club 
Secretaris: Joyce Ruesink, Caspersstraat 26, 7095 BT De Heurne, tel. 06-
46008347, e-mail: caviaclub@outlook.com, www.caviaclub.nl. Contributie: € 10,00, 
jeugdleden € 7,50, combinaties € 12,50. IBAN: NL47 RABO 0139 0378 45. 
Catalogi naar Ruben Borst, e-mail: borstruben@hotmail.com. 

Prijzenschema voor alle nationale- en open tentoonstellingen, 
m.u.v. Noordshow 
Bij 20 t/m 40 dieren: 

2650. € 2,50 voor het fraaiste dier 
Bij 41 t/m 65 dieren: 

2651. € 5,00 voor het fraaiste dier 
2652. € 2,50 voor het fraaiste dier op 1 na 

Bij 66 t/m 80 dieren: 
2653. € 7,50 voor het fraaiste dier 
2654. € 5,00 voor het fraaiste dier op 1 na 

Bij 81 t/m 100 dieren: 
2655. € 10,00 voor het fraaiste dier 
2656. € 7,50 voor het fraaiste dier op 1 na 
2657. € 5,00 voor het fraaiste dier op 2 na 
2658. Plaquette voor het fraaiste dier van een jeugdlid 

Bij 101 en meer dieren: 
2659. € 15,00 voor het fraaiste dier 
2660. € 10,00 voor het fraaiste dier op 1 na 
2661. € 7,50 voor het fraaiste dier op 2 na 
2662. Plaquette voor het fraaiste dier van een jeugdlid 

Prijzenschema bij de Noordshow 
2663. € 75,00 voor het fraaiste dier 
2664. € 50,00 voor het fraaiste dier op 1 na 
2665. € 25,00 voor het fraaiste dier op 2 na 
2666. € 12,50 voor het fraaiste dier op 3 na 
2667. € 7,50 voor het fraaiste dier op 4 na 
2668. € 5.00 voor het fraaiste dier op 5 na 
2669. Beker voor het fraaiste dier van een jeugdlid 
2670. Rozet voor ieder jeugdlid 
2671. Keurmeestersprijs, iedere keurmeester maakt binnen zijn keuring 

zijn/haar beste A, B en C klasse dier uit 
Bij 5 en meer dieren binnen een ras: 

2672. Oorkonde met foto voor het fraaiste dier van het ras 
 

 
(161)Ned. Knaagdierenfokkers Vereniging 
Secretaris: Katja van Rossum, Kleistraat 2, 5951 DC Belfeld, 
Tel. 06-40054541, E-mail: secretaris@kleineknaagdieren.nl. 
www.kleineknaagdieren.nl. IBAN: NL10 INGB 0003 6451 00. 

Prijzenschema Clubshows bij de Gelderlandshow, Peelhorstshow 
en Duinstreekshow 
Hoofdereprijzen (min. 50 ingezonden dieren): 

2725. Beker, Rozet, N.K.V. medaille of iets anders + € 15,00 voor de Fraaiste 
van de show in de categorie: Tamme rat, Mongoolse Gerbil, Bleke 
gerbil of Sundevall Gerbil, Kleurmuis, Syrische hamster, Russiche 
Dwerghamster, Campbelli dwerghamster en Chinese dwerghamster. 
Uitgezonderd niet-erkende kleuren.  

Ereprijzen: Beker, Rozet, N.K.V. medaille of iets anders + € 7,50: 
Predicaat min.ZG en 15 ingezonden dieren per diergroep  

2726. Fraaiste Tamme rat. 
2727. Fraaiste Mongoolse Gerbil, Bleke Gerbil of Sundevall Gerbil.  
2728. Fraaiste Syrische hamster  
2729. Fraaiste Russische Dwerghamster, Campbelli Dwerghamster of 

Chinese Dwerghamster. 
2730. Fraaiste Kleurmuis 
2731. Fraaiste dier niet erkend. 

Zijn er in een diergroep meer dan 25 dieren ingeschreven, dan kan door 
de tentoonstellingssecretaris van de desbetreffende show, in overleg 
met het bestuur van de N.K.V. het prijzenschema worden aangepast. 

 

 
(201)Nederlandsche Hoenderclub 
Secretaris: J. Kaper, Oosteinde 18, 7961 NE Ruinerwold. 
Tel. 06-54647703, e-mail: joostkaper@hotmail.com, 
www.nederlandsehoenderclub.eu. 
Contributie € 20,00 per jaar IBAN: NL11 INGB 0000 5329 34. 

Prijzenschema Clubshow ondergebracht bij de Kernhemshow 
Zowel groot als kriel: 
Minimaal 5 dieren per ras: 

2800. € 7,50 voor het fraaiste dier in elk Nederlands ras 
Minimaal 20 dieren per ras: 

2801. € 7,50 voor het fraaiste dier in elk Nederlands ras 
2802. € 5,00 voor het fraaiste dier in elk Nederlands ras op 1 na 

Voor jeugdleden: 
2803. € 7,50 voor het fraaiste dier Nederlands ras 

Prijzenschema Winterclubshow bij de Noordshow 
Minimaal 5 dieren per ras: 

2804. € 7,50 voor het fraaiste dier in elk Nederlands ras 
Minimaal 20 dieren per ras: 

2805. € 7,50 voor het fraaiste dier in elk Nederlands ras 
2806. € 5,00 voor het fraaiste dier in elk Nederlands ras op 1 na 

Voor jeugdleden: 
2807. € 7,50 voor het fraaiste dier Nederlands ras 

Prijzenschema districtshows bij Oneto, Peelhorstshow, 
Veluwepoortshow, Waterpoortshow en KL Zuid-Holland 

2808. € 5,00 per 10 ingezonden hoenders Nederlands ras t.v.b. 
2809. € 5,00 per 10 ingezonden dwerghoenders Nederlands ras t.v.b. 

Alle prijzen gelden alleen voor Nederlandse rassen met minimum 
predicaat ZG waarvan de eigenaar lid is van de NHC. 

Prijzenschema Jeugdshow Laren 
ook voor niet leden van de NHC 

2810. NHC medaille voor het fraaiste hoen Nederlands ras. 
2811. NHC medaille voor het fraaiste dwerghoen Nederlands ras 
 

 
(202)Nederlandse Kuif- en Baardkuif-
hoenderclub 
Secretaris: Sietze van der Linden, Dorpsstraat 34, B-3620 Lanaken (B), telefoon: 
06-54946065, e-mail: s.vanderlinden@omniverde.nl, www.kuifhoenderclub.nl. 
Contributie € 15,00. IBAN: NL50 RABO 0166 3637 58. 

Prijzenschema Clubshow bij de Noordshow en 
jongdierenclubshow bij Gallinova 

2875. NKBC prijs voor de fraaiste Hollandse Kuifhoen. 
2876. NKBC prijs voor de fraaiste Hollandse Kuifhoen ander geslacht bij meer 

dan 10 dieren. 
2877. Mok voor de fraaiste van iedere kleurslag bij tenminste 4 dieren. (krul 

en gladveer apart) 
2878. NKBC prijs voor de fraaiste Ned. Baardkuifhoen. 
2879. NKBC prijs voor de fraaiste Ned. Baardkuifhoen ander geslacht bij meer 

dan 10 dieren. 
2880. Mok voor de fraaiste van iedere kleurslag bij tenminste 4 dieren. (krul 

en gladveer apart) 
2881. NKBC prijs voor de fraaiste Hollandse Kuifhoen kriel. 
2882. NKBC prijs voor de fraaiste Hollandse Kuifhoen kriel ander geslacht bij 

meer dan 10 dieren. 
2883. Mok voor de fraaiste van iedere kleurslag bij tenminste 5 dieren. (krul 

en gladveer apart) 
2884. NKBC prijs voor de fraaiste Ned. Baardkuifhoen kriel. 
2885. NKBC prijs voor de fraaiste Ned. Baardkuifhoen kriel ander geslacht bij 

meer dan 10 dieren. 
2886. Mok voor de fraaiste van iedere kleurslag bij tenminste 5 dieren. (krul 

en gladveer apart) 
2887. Mok voor de fraaiste krulveer bij min. 2 inzenders 
2888. Mok voor de fraaiste AOC/Vrije klasse bij min. 2 inzenders 

Prijzenschema districtshows bij Gallinova en Oneto 
2889. € 7,50 voor de fraaiste Kuifhoen (bij 4 t/m 10 inzendingen) 
2890. € 7,50 voor de fraaiste Kuifhoen ander geslacht bij meer dan 10 dieren) 
2891. € 7,50 voor de fraaiste Baardkuifhoen (bij 4 t/m 10 inzendingen) 

mailto:caviaclub@outlook.com
http://www.caviaclub.nl/
mailto:borstruben@hotmail.com
mailto:secretaris@kleineknaagdieren.nl
http://www.kleineknaagdieren.nl/
mailto:joostkaper@hotmail.com
mailto:s.vanderlinden@omniverde.nl
http://l/
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2892. € 7,50 voor de fraaiste Baardkuifhoen ander geslacht (bij meer dan 10 
inzendingen) 

2893. € 7,50 voor de fraaiste Kuifhoenkriel (bij 6 t/m 15 inzendingen) 
2894. € 7,50 voor de fraaiste Kuifhoenkriel ander geslacht (bij meer dan 15 

inzendingen) 
2895. € 7,50 voor de fraaiste Baardkuifhoenkriel (bij 6 t/m 15 inzendingen) 
2896. € 7,50 voor de fraaiste Baardkuifhoenkriel ander geslacht (bij meer dan 

15 inzendingen) 
Prijzen zijn alleen te winnen door leden die voor aanvang van de 
tentoonstelling hun contributie hebben betaald, voor districtshows in 
concurrentie. Minimum predicaat ZG 

 

 
(203)Speciaalclub voor fokkers van 
Brabanters, Kraaikoppen en Ned. 
Uilebaarden (BKU) 
Secretaris: J.P.M. Jore, Spiraeastraat 12, 4024 JG Eck en Wiel. 
Tel. 0344-689242, e-mail: janjore@yahoo.com. www.bkuclub.nl. 
Contributie € 12,00. IBAN: NL58 RABO 0321 4134 58. 

Prijzenschema Clubshow bij de Kernhemshow 
Brabanter: 

2950. Pentekening van het betreffende ras voor de fraaiste 
2951. Placemat voor de fraaiste in AOC klasse 

Bij 5 t/m 15 dieren: 
2952. Gegraveerd glas voor het fraaiste dier op 1 na 

Bij meer dan 15 dieren: 
2953. Gegraveerd glas voor het fraaiste dier op 2 na 

Kraaikop: 
2954. Pentekening met afbeelding van het betreffende ras voor de fraaiste 
2955. Placemat voor de fraaiste in AOC klasse 

Bij 5 t/m 15 dieren: 
2956. Gegraveerd glas voor het fraaiste dier op 1 na 

Bij meer dan 15 dieren: 
2957. Gegraveerd glas voor het fraaiste dier op 2 na 

Ned. Uilebaard: 
2958. Pentekening van het betreffende ras voor de fraaiste 
2959. Placemat voor de fraaiste in AOC klasse 

Bij 5 t/m 15 dieren: 
2960. Gegraveerd glas voor het fraaiste dier op 1 na 

Bij meer dan 15 dieren: 
2961. Gegraveerd glas voor het fraaiste dier op 2 na 

Brabanterkriel: 
2962. Pentekening van het betreffende ras voor de fraaiste 
2963. Placemat voor de fraaiste in AOC klasse 

Bij 5 t/m 15 dieren: 
2964. Gegraveerd glas voor het fraaiste dier op 1 na 

Bij meer dan 15 dieren: 
2965. Gegraveerd glas voor het fraaiste dier op 2 na 

Kraaikopkriel: 
2966. Pentekening van het betreffende ras voor de fraaiste 
2967. Placemat voor de fraaiste in AOC klasse 

Bij 5 t/m 15 dieren: 
2968. Gegraveerd glas voor het fraaiste dier op 1 na 

Bij meer dan 15 dieren: 
2969. Gegraveerd glas voor het fraaiste dier op 2 na 

Ned. Uilebaardkriel: 
2970. Pentekening van het betreffende ras voor de fraaiste 
2971. Placemat voor de fraaiste in AOC klasse 

Bij 5 t/m 15 dieren: 
2972. Gegraveerd glas voor het fraaiste dier op 1 na 

Bij meer dan 15 dieren: 
2973. Gegraveerd glas voor het fraaiste dier op 2 na 

Prijzenschema Winterclubshow bij de Noordshow 
 Zowel groot als kriel: 

2974. Pentekening van het betreffende ras voor het fraaiste dier van ieder ras 
Bij 5 t/m/ 15 dieren per ras: 

2975. Gegraveerd glas voor het fraaiste dier op 1 na van ieder ras 
Bij meer dan 15 dieren per ras: 

2976. Gegraveerd glas voor het fraaiste dier op 2 na van ieder ras 

Prijzenschema districtshow bij ESKV Schijndel 
 Zowel groot als kriel: 

2977. Gegraveerd glas voor het fraaiste dier van ieder ras 
Bij 5 t/m 15 dieren: 

2978. € 7.50 voor het fraaiste dier op 1 na 
Bij meer dan 15 dieren: 

2979. € 5,00 voor het fraaiste dier op 2 na 

Pentekeningen en gegraveerde glazen onder voorbehoud 
 

 
(204)Groninger Meeuwen Club 
Secretaris: Heidi Schoterman, Laarstraat 39, 8166 GR Emst. Tel. 06-11184720. 
e-mail: heidischoterman@hotmail.com, www.groningermeeuwenclub.nl, 

Prijzenschema Clubshow bij de Noordshow 
Groot: 

3025. Wisselbeker voor de fraaiste 
3026. Tegel voor de fraaiste goudpel haan 
3027. Tegel voor de fraaiste goudpel hen 
3028. Jan van Duijn wisselbeker voor de fraaiste zilverpel 
3029. Tegel voor de fraaiste zilverpel haan 
3030. Tegel voor de fraaiste zilverpel hen 
3031. Tegel voor de fraaiste citroenpel haan 
3032. Tegel voor de fraaiste citroenpel hen 
3033. Geldprijs voor de fraaiste oud 
3034. Geldprijs voor de fraaiste collectie 

Kriel: 
3035. Wisselbeker voor de fraaiste 
3036. Tegel voor de fraaiste goudpel haan kriel 
3037. Tegel voor de fraaiste goudpel hen kriel 
3038. Tegel voor de fraaiste zilverpel haan kriel 
3039. Tegel voor de fraaiste zilverpel hen kriel 
3040. Tegel voor de fraaiste citroenpel haan kriel 
3041. Tegel voor de fraaiste citroenpel hen kriel 
3042. Geldprijs voor de fraaiste oud 
3043. Geldprijs voor de fraaiste collectie 
3044. Evert Timmer Wisselbeker de fraaiste van een jeugdlid 
3045. Herinneringsbekertje voor de overige jeugdleden 
3046. Geldprijs voor de beste beginnende fokker groot of kriel 

Prijzenschema voor alle nationale en open tentoonstellingen 
Minimaal 5 dieren per kleurslag groot of kriel en min. ZG: 

3047. € 5,00 voor het fraaiste dier per kleurslag 
3048. € 2,50 voor het fraaiste dier op 1 na per kleurslag 

Bij 15 of meer dieren per kleurslag: 
3049. € 2,50 voor het fraaiste dier op 2 na per kleurslag 
 

 
(205)Friese Hoender Club 
Secretaris: Mw. K.E. Annen, Kamperweg 12 A, 7973 JW Darp. Telefoon: 06-
51594531. e-mail: secretaris@friesehoenderclub.nl, www.friesehoenderclub.nl.  
Contributie: € 12,50. IBAN: NL29 RABO 0103 7247 37. 

Prijzenschema Clubshow bij de Waterpoortshow 
Groot: 

3100. Sj. Hoogstra-wisselprijs voor het fraaiste dier 
Aangeboden door J. Welling te Drachtstercompagnie 

3101. Handgemaakte tegel van Workumer aardewerk met afbeelding in de 
gewonnen kleurslag voor de fraaiste haan 

3102. Handgemaakte tegel van Workumer aardewerk met afbeelding in de 
gewonnen kleurslag voor de fraaiste hen 

3103. Handgemaakte tegel van Workumer aardewerk met afbeelding in de 
gewonnen kleurslag voor de fraaiste oud. Minimaal 10 dieren en 
predicaat ZG 

3104. € 5,00 voor de fraaiste in iedere erkende kleurslag 
3105. € 3,00 voor ieder dier met predicaat F, mits geen winnaar van 

bovenstaande prijzen 
3106. € 2,00 voor ieder dier met predicaat ZG, mits geen winnaar van 

bovenstaande prijzen 
3107. € 5,00 voor het fraaiste trio 
3108. € 12,50 voor het beste 6 tal in beide geslachten 

Kriel: 
3109. S.P. Oostenbrug-wisselprijs, voor het fraaiste dier kriel 

Aangeboden door J. van der Meer te Marum 
3110. Handgemaakte tegel van Workumer aardewerk met afbeelding in de 

gewonnen kleurslag voor de fraaiste haan 
3111. Handgemaakte tegel van Workumer aardewerk met afbeelding in de 

gewonnen kleurslag voor de fraaiste hen 
3112. Handgemaakte tegel van Workumer aardewerk met afbeelding in de 

gewonnen kleurslag voor de fraaiste oud. Minimaal 10 dieren en 
predicaat ZG. 

3113. € 5,00 voor de fraaiste in iedere erkende kleurslag 
3114. € 3,00 voor ieder dier met predicaat F, mits geen winnaar van 

bovenstaande prijzen 
3115. € 2,00 voor ieder dier met predicaat ZG, mits geen winnaar van 

bovenstaande prijzen 
3116. € 5,00 voor het fraaiste trio 

mailto:janjore@yahoo.com
http://www.bkuclub.nl/
mailto:heidischoterman@hotmail.com
http://www.groningermeeuwenclub.nl/
mailto:secretaris@friesehoenderclub.nl
http://www.friesehoenderclub.nl/
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3117. € 12,50 voor het beste 6 tal in beide geslachten 

Prijzenschema voor de Noordshow 
 Zowel groot als kriel: 
Bij minimaal 7 dieren van meerdere inzenders 

3118. € 25,00 voor de fraaiste 
Bij minimaal 15 dieren: 

3119. € 25,00 voor de fraaiste 
3120. € 7,50 voor de fraaiste op 1 na 

Bij 23 of meer dieren: 
3121. € 25,00 voor de fraaiste 
3122. € 12,50 voor de fraaiste op 1 na 
3123. € 7,50 voor de fraaiste op 2 na 

Prijzenschema overige shows 
 Zowel groot als kriel, min. pred. ZG en in concurrentie: 
Bij 10 t/m 22 dieren: 

3124. € 2,50 voor de fraaiste 
Bij 22 t/m 35 dieren: 

3125. € 5,00 voor de fraaiste 
3126. € 2,50 voor de fraaiste op 1 na 

Bij 35 t/m 50 dieren: 
3127. € 7,50 voor de fraaiste 
3128. € 5,00 voor de fraaiste op 1 na 
3129. € 2,50 voor de fraaiste op 2 na 

Bij meer dan 50 dieren: 
3130. € 10,00 voor de fraaiste 
3131. € 7,50 voor de fraaiste 
3132. € 5,00 voor de fraaiste op 1 na 
3133. € 2,50 voor de fraaiste op 2 na 

 
(206)Drentse Hoenclub 
Secretaris: H. Kraai, Algemeer 49, 6721 GA Bennekom Tel. 06-15182018, e-mail: 
info@drentsehoenclub.nl , www.drentsehoenclub.nl. Contributie: € 12,00 bij 
aut.incasso. (anders € 13,00). IBAN: NL14 RABO 0112 0597 32. 

Prijzenschema Clubshow bij de Noordshow 
3175. Handgemaakte tegel voor het fraaiste Drentse hoen of Drentse hoen 

bolstaart 
3176. € 10,00 voor de fraaiste ander geslacht 
3177. € 7,50 voor de fraaiste haan groot op 1 na 
3178. € 7,50 voor de fraaiste hen groot op 1 na 
3179. € 4,00 per 8 gekeurde dieren, te verdelen over zoveel mogelijk 

kleurslagen 
3180. Handgemaakte tegel voor de fraaiste Drentse kriel of Drentse 

bolstaartkriel 
3181. € 10,00 voor de fraaiste kriel ander geslacht 
3182. € 7,50 voor de fraaiste krielhaan op 1 na 
3183. € 7,50 voor de fraaiste krielhen op 1 na 
3184. € 4,00 per 8 gekeurde dieren, te verdelen over zoveel mogelijk 

kleurslagen 
3185. Gebr. v.d. Heuvelprijs voor de fraaiste collectie.  

Een collectie bestaat uit de 6 hoogst geplaatste dieren van één 
inzender. Dat mogen zijn Drentse hoenders groot en kriel en/of 
Bolstaarten groot en kriel. De prijs wordt toegekend aan de collectie 
met het hoogste aantal punten. Bij een gelijk aantal punten van twee of 
meer collecties wordt de prijs toegekend aan de collectie met het 
grootste aantal oude dieren. Als er dan nog geen beslissing gevallen is, 
is de prijs voor de collectie met de meeste mannelijke dieren. 

Prijzenschema voor alle open tentoonstellingen incl. 2e Clubshow 
bij de Midden Drentheshow 
 Zowel groot als kriel: 
Bij minimaal 10 dieren: 

3186. € 5,00 voor het fraaiste dier 
Bij minimaal 25 dieren: 

3187. € 10,00 voor het fraaiste dier 
3188. € 5,00 voor het fraaiste dier op 1 na 

Bij minimaal 40 dieren: 
3189. € 15,00 voor het fraaiste dier 
3190. € 10,00 voor het fraaiste dier op 1 na 
3191. € 5,00 voor het fraaiste dier op 2 na 

Bij minimaal 60 dieren: 
3192. € 20,00 voor het fraaiste dier 
3193. € 15,00 voor het fraaiste dier op 1 na 
3194. € 10,00 voor het fraaiste dier op 2 na 
3195. € 5,00 voor het fraaiste dier op 3 na 

Bij minimaal 100 dieren: 
3196. € 25,00 voor het fraaiste dier 
3197. € 20,00 voor het fraaiste dier op 1 na 
3198. € 15,00 voor het fraaiste dier op 2 na 
3199. € 10,00 voor het fraaiste dier op 3 na 
3200. € 5,00 voor het fraaiste dier op 4 na 
 
 

 
(207)Twentse Hoenderclub 
Secretaris: R. Hoornstra, De Pol 12, 8337 KS De Pol. Tel. 0521-382949 
e-mail: secretaris@twentsehoenders.nl, www.twentsehoenders.nl  
Contributie € 17,50. Jeugdleden € 10,00. IBAN: NL30 RBRB 0929 3928 68. 

Prijzenschema Clubshow bij Oneto, herfstclubshow bij de 
Reggeshow, winterclubshow bij de Noordshow en districtshow bij 
Nut en Sport Haaksbergen 
Groot: 

3250. Oorkonde voor de fraaiste. 
3251. Oorkonde voor de fraaiste hen en haan in elke kleurslag 

Bij 5 t/m 9 ingezonden dieren: 
3252. € 2,50 voor de fraaiste haan 
3253. € 2,50 voor de fraaiste hen 

Bij 10 t/m 19 dieren: 
3254. € 5,00 voor de fraaiste haan 
3255. € 5,00 voor de fraaiste hen 
3256. € 2,50 voor de fraaiste haan op 1 na 
3257. € 2,50 voor de fraaiste hen op 1 na 

Bij 20 dieren en meer: 
3258. € 7,50 voor de fraaiste haan 
3259. € 7,50 voor de fraaiste hen 
3260. € 5,00 voor de fraaiste haan op 1 na 
3261. € 5,00 voor de fraaiste hen op 1 na 
3262. € 2,50 voor de fraaiste haan op 2 na 
3263. € 2,50 voor de fraaiste hen op 2 na 

Bij 40 dieren en meer: 
3264. Bijzonder aandenken t.w.v.€ 10,00 voor de fraaiste haan agbd E. de 

Poel 
3265. Bijzonder aandenken t.w.v.€ 10,00 voor de fraaiste hen agbd E. de Poel 
3266. € 7,50 voor de fraaist haan op 1 na 
3267. € 7,50 voor de fraaist hen op 1 na 
3268. € 5,00 voor de fraaiste haan op 2 na 
3269. € 5,00 voor de fraaiste hen op 2 na 
3270. € 2,50 voor de fraaiste haan op 3 na 
3271. € 2,50 voor de fraaiste hen op 3 na 

Kriel: 
3272. Oorkonde voor de fraaiste. 
3273. Oorkonde voor de fraaiste hen en haan in elke kleurslag 

Bij 5 t/m 9 ingezonden dieren: 
3274. € 2,50 voor de fraaiste haan 
3275. € 2,50 voor de fraaiste hen 

Bij 10 t/m 19 dieren: 
3276. € 5,00 voor de fraaiste haan 
3277. € 5,00 voor de fraaiste hen 
3278. € 2,50 voor de fraaiste haan op 1 na 
3279. € 2,50 voor de fraaiste hen op 1 na 

Bij 20 dieren en meer: 
3280. € 7,50 voor de fraaiste haan 
3281. € 7,50 voor de fraaiste hen 
3282. € 5,00 voor de fraaiste haan op 1 na 
3283. € 5,00 voor de fraaiste hen op 1 na 
3284. € 2,50 voor de fraaiste haan op 2 na 
3285. € 2,50 voor de fraaiste hen op 2 na 

Bij 40 dieren en meer: 
3286. Bijzonder aandenken t.w.v. € 10,00 voor de fraaiste haan agbd E. de 

Poel 
3287. Bijzonder aandenken t.w.v. € 10,00 voor de fraaiste hen agbd E. de 

Poel 
3288. € 7,50 voor de fraaist haan op 1 na 
3289. € 7,50 voor de fraaist hen op 1 na 
3290. € 5,00 voor de fraaiste haan op 2 na 
3291. € 5,00 voor de fraaiste hen op 2 na 
3292. € 2,50 voor de fraaiste haan op 3 na 
3293. € 2,50 voor de fraaiste hen op 3 na 

Jeugdprijzen: 
3294. Beker voor het fraaiste hoen agbd fam. Hoornstra 
3295. Beker voor de fraaiste kriel agbd fam. Hoornstra. 
3296. Oorkonde voor elke inzender 

Prijzenschema Landelijke Jeugdshow Laren 
3297. Beker voor het fraaiste hoen agbd E. de Poel 
3298. Beker voor de fraaiste kriel agbd E. de Poel 
3299. Oorkonde voor elke inzender 

Alleen voor leden die hun contributie hebben voldaan, min. pred. ZG. 
 
 
 

mailto:info@drentsehoenclub.nl%20l
http://www.drentsehoenclub.nl/
http://www.kvmd.nl/content/2012/06/Midden-Drentheshow
mailto:secretaris@twentsehoenders.nl
http://www.twentsehoenders.nl/
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(208)Welsumerclub 
Secretaris: M. Eissens, Westeinde 20, 9466 PH Gasteren. Tel. 06-42081669,       
e-mail: welsumerclub@hotmail.com, www.welsumerclub.nl. Contributie € 17,50, 
aut. incasso € 15,00. IBAN: NL44 INGB 0003 5331 32 

Prijzenschema voor de Jubileumshow te Welsum wordt 
opgenomen in het vraagprogramma 

Prijzenschema Winterclubshow bij de Noordshow 
Groot (minimaal 10 dieren): 

3325. €10,00 voor het fraaiste dier 
3326. € 9,00 fraaiste dier ander geslacht 
3327. € 7,00 fraaiste dier oud 
3328. € 8,00 fraaiste haan op 1 na 
3329. € 7,00 fraaiste haan op 2 na 
3330. € 8,00 fraaiste hen op 1 na 
3331. € 7,00 fraaiste hen op 2 na 
3332. € 6,00 per 15 ingezonden dieren t.v.b. van de keurmeester. Niet voor 

winnaars van EP 3325 t/m 3331 
3333. € 4,00 voor elk dier met predicaat “F”. Geen winnaars van 

bovengenoemde prijzen 
Kriel (minimaal 10 dieren): 

3334. €10,00 voor het fraaiste dier 
3335. €9,00 fraaiste dier ander geslacht 
3336. € 7,00 fraaiste dier oud 
3337. € 8,00 fraaiste haan op 1 na 
3338. € 7,00 fraaiste haan op 2 na 
3339. € 8,00 fraaiste hen op 1 na 
3340. € 7,00 fraaiste hen op 2 na 
3341. € 6,00 per 15 ingezonden dieren t.v.b. van de keurmeester. Niet voor 

winnaars van EP 3334 t/m 3340 
3342. € 4,00 voor elk dier met predicaat “F”. Geen winnaars van 

bovengenoemde prijzen 

Prijzenschema districtshows bij Midden Veluwe Show, Nut & 
Sport, Haaksbergen, Veluwepoortshow, Spilbroekshow, PKVD 
Diepenheim, Van Pallandtshow, Peelhorstshow,  Waterpoortshow, 
Hof van Twente Show, Midden Groningen Show, Midden Drenthe 
Show, Noord Drenthe Show, Delta-Show, West Friesland Show, KL 
Zuid-Holland, Kernhemshow, WPKC Winschoten, Gelderlandshow, 
Gallinova en Oneto  
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 t.v.b van de keurmeester. Geen winnaars 

van bovengenoemde prijzen 

Prijzenschema op alle overige tentoonstellingen 
Zowel groot als kriel: 
Bij 10 t/m 20 dieren: 

3351. € 4,00 voor het fraaiste dier 
Bij 21 t/m 30 dieren: 

3352. € 4,00 voor het fraaiste dier 
3353. € 4,00 voor het fraaiste dier ander geslacht 

Bij meer dan 30 dieren: 
3354. € 6,00 voor het fraaiste dier 
3355. € 6,00 voor het fraaiste dier ander geslacht 
3356. € 4,00 voor de fraaiste haan op 1 na 
3357. € 4,00 voor de fraaiste hen op 1 na 

Alle bovengenoemde prijzen in concurrentie met meerdere inzenders 
 

 
(209)Barnevelderclub 
Secretaris: H. Bakker, Voordorpsedijk 71, 3737 BM Groenekan. 
Tel. 030-6666636, e-mail: f2hdebakkers@hetnet.nl, www.barnevelderclub.nl 
Contributie € 30,00. IBAN: NL65 INGB 0002 2573 98. 

Prijzenschema Clubshow bij Gallinova 
Groot: 

3400. Oorkonde Clubkampioen voor de fraaiste 
3401. Oorkonde + € 15,00 voor de fraaiste dubbelgezoomd 
3402. € 10,00 voor de fraaiste dubbelgezoomd ander geslacht 
3403. Oorkonde + € 15,00 voor de fraaiste blauw dubbelgezoomd 
3404. Oorkonde + € 15,00 voor de fraaiste zilver zwartdubbelgezoomd 
3405. Oorkonde + € 15,00 voor de fraaiste wit 
3406. Oorkonde + € 15,00 voor de fraaiste zwart 
3407. Beker voor de fraaiste van een jeugdlid 
3408. € 5,00 per 10 werkelijk ingezonden dieren 

Kriel: 
3409. Oorkonde Clubkampioen voor de fraaiste 
3410. Oorkonde + € 15,00 voor de fraaiste dubbelgezoomd 
3411. € 10,00 voor de fraaiste dubbelgezoomd ander geslacht 
3412. Oorkonde + € 15,00 voor de fraaiste blauw dubbelgezoomd 
3413. Oorkonde + € 15,00 voor de fraaiste zilver zwartdubbelgezoomd 
3414. Oorkonde + € 15,00 voor de fraaiste wit 
3415. Oorkonde + € 15,00 voor de fraaiste zwart 
3416. Beker voor de fraaiste van een jeugdlid 
3417. € 5,00 per 10 werkelijk ingezonden dieren 

Prijzenschema districtshows bij Peelhorstshow, Kernhemshow, 
WPKC Winschoten, Oneto, Noordshow en KL Zuid-Holland 
Zowel voor groot als kriel: 

3418. Oorkonde voor de fraaiste 
3419. € 10,00 voor de fraaiste dubbelgezoomd (min. 6 dieren) 
3420. € 10,00 voor de fraaiste dubbelgezoomd, ander geslacht (min. 15 

dieren) 
3421. € 10,00 voor de fraaiste blauw of zilverzwart dubbelgezoomd (min. 6 

dieren) 
3422. € 10,00 voor de fraaiste wit (min. 6 dieren) 
3423. € 10,00 voor de fraaiste zwart (min. 6 dieren) 
3424. € 10,00 per 10 werkelijk ingezonden dieren 

Prijzenschema Jeugdshow Laren en Noordshow 
Zowel voor groot als kriel: 

3425. Beker voor de fraaiste van een jeugdlid 
 

 
(210)Hollandse Hoenfokkersclub 
Secretaris: Y. Jongstra, Bagijnestraat 3, 8701 HC Bolsward. 
Tel. 0515-572062, e-mail: ype-rinske@hetnet.nl. 
Contributie € 15,00, jeugd € 6,50. IBAN: NL38 RABO 0384 1701 02. 

Prijzenschema Clubshow bij de Kernhemshow 
Groot: 

3475. Pentekening voor het fraaiste dier 
3476. € 10,00 voor het fraaiste dier op 1 na 

Winnaars EP 3475 en 3476 dingen niet mee naar de overige 
geldprijzen, deze gaan naar de fraaiste op 1 na in de betreffende 
kleurslag 

3477. Beker voor de fraaiste van de jeugdleden 
3478. € 5,00 voor de fraaiste in de gepelde kleurslagen 
3479. € 5,00 voor de fraaiste in de geloverde kleurslagen 
3480. € 5,00 voor de fraaiste in de enkelkleurige kleurslagen 
3481. € 15,00 Collectieprijs voor de inzender met het hoogst aantal punten 

met zijn 5 hoogst geklasseerde dieren. 
Kriel: 

3482. Pentekening voor het fraaiste dier 
3483. € 10,00 voor het fraaiste dier op 1 na 

Winnaars EP 3482 en 3483 dingen niet mee naar de overige 
geldprijzen, deze gaan naar de fraaiste op 1 na in de betreffende 
kleurslag. 

3484. Beker voor de fraaiste van de jeugdleden 
3485. € 5,00 voor de fraaiste in de gepelde kleurslagen 
3486. € 5,00 voor de fraaiste in de geloverde kleurslagen 
3487. € 5,00 voor de fraaiste in de enkelkleurige kleurslagen 
3488. € 15,00 Collectieprijs voor de inzender met het hoogst aantal punten 

met zijn 5 hoogst geklasseerde dieren 

Prijzenschema districtshows bij  de Aar Rijn en Gouweshow, 
Waterpoortshow, Oneto en Noordshow 
Bij minimaal 10 dieren groot of kriel: 
Minimaal 4 dieren per kleurslag: 

3489. € 10,00 voor het fraaiste dier 
3490. Beker voor het fraaiste dier van de jeugdleden 
3491. € 5,00 voor het fraaiste dier van de gepelde kleurslagen 
3492. € 5,00 voor het fraaiste dier van de geloverde kleurslagen 
3493. € 5,00 voor het fraaiste dier van de enkelkleurige kleurslagen 

Winnaar van EP 3494 dingt niet mee naar de overige geldprijzen, deze 
gaan naar de fraaiste op 1 na 

Prijzenschema overige nationale en open tentoonstellingen 
Zowel groot als kriel: 

mailto:welsumerclub@hotmail.com
http://www.welsumerclub.nl/
mailto:f2hdebakkers@hetnet.nl
http://www.barnevelderclub.nl/
mailto:ype-rinske@hetnet.nl
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Bij 10 t/m 19 dieren: 
3494. € 4,00 voor het fraaiste dier 

Bij 20 t/m 29 dieren: 
3495. € 4,00 voor het fraaiste dier 
3496. € 2,50 voor het fraaiste dier op 1 na 
 

 
(211)Assendelfter en Noord-Hollandse 
Blauwen Club 
Secretaris: H.J. ter Horst, Borgerweg 50, 9563 TJ Ter Apelkanaal. 
Tel. 0599 324377, e-mail: secretaris@anhbc.nl; www.anhbc.nl.  
Contributie € 17,00, jeugdleden € 7,50. IBAN: NL40 RBRB 0706 5085 13. 

Prijzenschema nationale en open shows 
Voor beide clubrassen zowel groot als kriel: 
Bij 5 t/m 10 dieren: 

3550. € 5,00 voor het fraaiste dier ieder ras 
Bij 11 t/m 20 dieren: 

3551. € 8,00 voor het fraaiste dier ieder ras 
3552. € 5,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 1 na 

Bij 21 of meer dieren: 
3553. € 10,00 voor het fraaiste dier ieder ras 
3554. € 8,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 1 na 
3555. € 5,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 2 na 

Prijzenschema Clubshow bij de Noordshow 
Assendelfter: 
Bij 5 t/m 10 dieren: 

3556. € 8,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier ieder ras 
Bij 11 t/m 20 dieren: 

3557. € 10,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier ieder ras 
3558. € 8,00 voor het fraaiste dier op1 na 
3559. € 5,00 voor het fraaiste dier op 2 na 

Bij 21 of meer dieren; 
3560. € 10,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier ieder ras 
3561. € 8,00 voor het fraaiste dier op 1 na 
3562. € 7,00 voor het fraaiste dier op 2 na 
3563. € 5,00 voor het fraaiste dier op 3 na 

Noord-Hollands hoen: 
Bij 5 t/m 10 dieren: 

3564. € 8,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier ieder ras 
Bij 11 t/m 20 dieren: 

3565. € 10,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier ieder ras 
3566. € 8,00 voor het fraaiste dier op1 na 
3567. € 5,00 voor het fraaiste dier op 2 na 

Bij 21 of meer dieren; 
3568. € 10,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier ieder ras 
3569. € 8,00 voor het fraaiste dier op 1 na 
3570. € 7,00 voor het fraaiste dier op 2 na 
3571. € 5,00 voor het fraaiste dier op 3 na 

Assendelfterkriel: 
Bij 5 t/m 10 dieren: 

3572. € 8,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier ieder ras 
Bij 11 t/m 20 dieren: 

3573. € 10,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier ieder ras 
3574. € 8,00 voor het fraaiste dier op1 na 
3575. € 5,00 voor het fraaiste dier op 2 na 

Bij 21 of meer dieren; 
3576. € 10,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier ieder ras 
3577. € 8,00 voor het fraaiste dier op 1 na 
3578. € 7,00 voor het fraaiste dier op 2 na 
3579. € 5,00 voor het fraaiste dier op 3 na 

Noord-Hollandse kriel: 
Bij 5 t/m 10 dieren: 

3580. € 8,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier ieder ras 
Bij 11 t/m 20 dieren: 

3581. € 10,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier ieder ras 
3582. € 8,00 voor het fraaiste dier op1 na 
3583. € 5,00 voor het fraaiste dier op 2 na 

Bij 21 of meer dieren; 
3584. € 10,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier ieder ras 
3585. € 8,00 voor het fraaiste dier op 1 na 
3586. € 7,00 voor het fraaiste dier op 2 na 
3587. € 5,00 voor het fraaiste dier op 3 na 
 

 
(212)Nederlandse Lakenvelder- en 
Vorwerkhoender Speciaalclub 
Secretaris: J. Bremmers, Jacob van Lenneplaan 2, 2012 PL Haarlem. 
Tel. 06-20383963, e-mail: secretariaat@lakenvelder-vorwerkclub.nl, 
www.lakenvelder-vorwerkclub.nl. Contributie € 17,50. IBAN: NL28 RABO 0574 
3367 45. 

Prijzenschema Clubshow bij Gallinova 
Lakenvelder: 
Bij 5 t/m 20 ingezonden dieren: 

3625. € 7,50 voor de fraaiste haan 
3626. € 7,50 voor de fraaiste hen 

Bij 21 en meer ingezonden dieren: 
3627. € 7,50 voor de fraaiste haan 
3628. € 5,50 voor de fraaiste haan op 1 na 
3629. € 4,50 voor de fraaiste haan op 2 na 
3630. € 7,50 voor de fraaiste hen 
3631. € 5,50 voor de fraaiste hen op 1 na 
3632. € 4,50 voor de fraaiste hen op 2 na 

Vorwerkhoen: 
Bij 5 t/m 20 ingezonden dieren: 

3633. € 7,50 voor de fraaiste haan 
3634. € 7,50 voor de fraaiste hen 

Bij 21 en meer ingezonden dieren: 
3635. € 7,50 voor de fraaiste haan 
3636. € 5,50 voor de fraaiste haan op 1 na 
3637. € 4,50 voor de fraaiste haan op 2 na 
3638. € 7,50 voor de fraaiste hen 
3639. € 5,50 voor de fraaiste hen op 1 na 
3640. € 4,50 voor de fraaiste hen op 2 na 

Lakenvelderkriel: 
Bij 5 t/m 20 ingezonden dieren: 

3641. € 7,50 voor de fraaiste haan 
3642. € 7,50 voor de fraaiste hen 

Bij 21 en meer ingezonden dieren: 
3643. € 7,50 voor de fraaiste haan 
3644. € 5,50 voor de fraaiste haan op 1 na 
3645. € 4,50 voor de fraaiste haan op 2 na 
3646. € 7,50 voor de fraaiste hen 
3647. € 5,50 voor de fraaiste hen op 1 na 
3648. € 4,50 voor de fraaiste hen op 2 na 

Vorwerkkriel: 
Bij 5 t/m 20 ingezonden dieren: 

3649. € 7,50 voor de fraaiste haan 
3650. € 7,50 voor de fraaiste hen 

Bij 21 en meer ingezonden dieren: 
3651. € 7,50 voor de fraaiste haan 
3652. € 5,50 voor de fraaiste haan op 1 na 
3653. € 4,50 voor de fraaiste haan op 2 na 
3654. € 7,50 voor de fraaiste hen 
3655. € 5,50 voor de fraaiste hen op 1 na 
3656. € 4,50 voor de fraaiste hen op 2 na 

Prijzenschema districtshows bij Peelhorstshow, Oneto en 
Noordshow  
Zowel voor Lakenvelder zwart- en blauwgetekend, als Vorwerkhoen, 
groot en kriel. Min. pred. ZG en in concurrentie: 
Bij minimaal 5 t/m 11 dieren: 

3657. € 5,00 voor de fraaiste haan 
3658. € 5,00 voor de fraaiste hen 

Bij 21 of meer dieren: 
3659. € 5,00  voor de fraaiste haan 
3660. € 4,00 voor de fraaiste haan op 1 na 
3661. € 2,50 voor de fraaiste haan op 2 na 
3662. € 5,00 voor de fraaiste hen 
3663. € 4,00 voor de fraaiste hen op 1 na 
3664. € 2,50 voor de fraaiste hen op 2 na 

Prijzenschema overige open tentoonstellingen 
Zowel voor Lakenvelder zwart- en blauwgetekend, als Vorwerkhoen, 
groot en kriel. Min. pred. ZG en in concurrentie: 
Bij minimaal 5 dieren: 

3665. € 2,50 voor het fraaiste dier 
Bij minimaal 11 dieren: 

3666. € 2,50 voor de fraaiste haan 
3667. € 2,50 voor de fraaiste hen 

Bij 21 of meer dieren: 
3668. € 2,50 voor de fraaiste haan 
3669. € 2,50 voor de fraaiste haan op 1 na 
3670. € 2,50 voor de fraaiste hen 

mailto:secretaris@anhbc.nl
http://www.anhbc.nl/
mailto:secretariaat@lakenvelder-vorwerkclub.nl
http://www.lakenvelder-vorwerkclub.nl/
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3671. € 2,50 voor de fraaiste hen op 1 na 
 

 
(213)Chaamse Hoender Club 

Geen opgave ontvangen ! 
 

 

(214)Hollandse Krielenfokkers Club 
Secretaris: Bram Timmerman, Almeloseweg 70, 7671 RG Vriezenveen. Tel: 06-
54677092. e-mail: secretaris@hollandsekriel.nl, www.hollandsekriel.nl. Contributie 
€ 20,00. IBAN: NL46 RABO 0117 1452 54. Catalogi naar H. de Ruiter, e-mail: 
prijzencommissaris@hollandsekriel.nl 

Prijzenschema Clubshow bij Gallinova 
3775. Een houten bord of € 25,00 en ere-certificaat voor de fraaiste 
3776. Een houten bord of € 25,00 en ere-certificaat voor de fraaiste ander 

geslacht 
3777. € 15,00 en ere-certificaat voor de fraaiste haan op 1 na 
3778. € 15,00 en ere-certificaat voor de fraaiste hen op 1 na 

Per kleurslag (in concurrentie, min. 10 dieren. (kleurslagen kunnen 
samengevoegd worden): 

3779. € 5,00 voor de fraaiste haan 
3780. € 5,00 voor de fraaiste hen 

Bij 10 t/m 15 dieren per kleurslag: 
3781. € 2,50 voor de fraaiste op 1 na 

Bij 16 t/m 50 dieren per kleurslag: 
3782. € 2,50 voor de fraaiste op 2 na 
3783. Ter stimulering van de weinig voorkomende kleurslagen wordt elk jaar 1 

kleur door het bestuur aangewezen. De beste in deze kleurslag wint de 
Melcher Schendstok herinneringsprijs. Dit seizoen wordt deze prijs 
toegekend aan de kleurslag buff 
Bij pred. U worden EP 3777-3782 verhoogd tot € 25,00 

Aan de tentoonstellingskooien van: 
A. de fraaiste en de fraaiste ander geslacht wordt een grote rozet met 
opschrift bevestigd 
B. de fraaiste van elke kleurslag met minimaal 10 ingezonden dieren 
wordt een rozet met opschrift “fraaiste van de kleurslag” bevestigd 
(gerelateerde kleurslagen, < 10 dieren, kunnen worden samengevoegd) 

Prijzenschema districtshows bij Noordshow, Oneto, Midden 
Veluweshow, Peelhorstshow, Gelderlandshow, WPKC Winschoten 
en KL Zuid-Holland 
Bij 26 t/m 50 dieren: 

3784. € 15,00 en een ere-certificaat voor de fraaiste  
3785. € 10,00 en een ere-certificaat voor de fraaiste ander geslacht 
3786. € 7,50 voor de fraaiste haan op 1 na 
3787. € 7,50 voor de fraaiste hen op 1 na 
3788. Voor elke 25 meer ingezonden dieren een prijs van € 5,00 t.v.b. van de 

keurmeester 
Bij pred. U worden EP 3784-3787 verhoogd tot € 25,00. 

Prijzenschema overige shows 
Bij 26 t/m 50 dieren: 

3789. € 5,00 voor de fraaiste 
3790. € 5,00 voor de fraaiste ander geslacht 
3791. Voor elke 25 meer ingezonden dieren een prijs van € 3,00 t.v.b. van de 

keurmeester 

Prijzenschema Landelijke Jeugdshow Laren 
Inzenders hoeven geen lid van de HKC te zijn 

3792. Ereprijs voor de fraaiste 
3793. Ereprijs voor de fraaiste ander geslacht 

Op een tentoonstelling kan een dier maar één Hollandse krielenfokkers 
clubprijs winnen. Minimum predicaat ZG  

 

 
(215)Nederlandse Sabelpootclub 
Secretaris: Mw. P.M. Jordens, Bentincklaan 8, 6994 CK De Steeg. 
Tel. 026-4456383/06-10605021, e-mail: paulineaalst@icloud.com, 
www.sabelpootclub.nl. Contributie € 18,00, jeugdleden € 9,00. IBAN: NL92 INGB 
0002 9974 10. 

Prijzenschema Clubshow bij de Kernhemshow 
3850. Rozet voor de fraaiste porseleinkleur varianten 
3851. Rozet voor de fraaiste 2-kleurige varianten 
3852. Rozet voor de fraaiste enkelkleurige varianten 
3853. Rozet voor de fraaiste met baard 
3854. Rozet voor de fraaiste van alle kleurslagen overig dier oud 
3855. Beker voor de fraaiste jeugd op 1 na 
3856. Beker voor de fraaiste jeugd op 2 na 

Onderstaande prijzen in concurrentie 
3857. Diploma voor de fraaiste columbia 
3858. Diploma voor de fraaiste isabel wit porselein 
3859. Diploma voor de fraaiste porselein haan oud 
3860. Diploma voor de fraaiste porselein hen oud 
3861. Diploma voor de fraaiste porselein haan jong 
3862. Diploma voor de fraaiste porselein hen jong 
3863. Diploma voor de fraaiste porselein blauw getekend 
3864. Diploma voor de fraaiste citroen porselein 
3865. Diploma voor de fraaiste citroen porselein blauw getekend 
3866. Diploma voor de fraaiste isabel porselein 
3867. Diploma voor de fraaiste zilver porselein 
3868. Diploma voor de fraaiste okerwit porselein 
3869. Diploma voor de fraaiste rood porselein 
3870. Diploma voor de fraaiste buff 
3871. Diploma voor de fraaiste zwart-wit gepareld 
3872. Diploma voor de fraaiste blauw-wit gepareld 
3873. Diploma voor de fraaiste wit 
3874. Diploma voor de fraaiste zwart 
3875. Diploma voor de fraaiste blauw 
3876. Diploma voor de fraaiste parelgrijs 
3877. Diploma voor de fraaiste patrijs 
3878. Diploma voor de fraaiste zilverpatrijs 
3879. Diploma voor de fraaiste roodgeschouderd zilverpatrijs 
3880. Diploma voor de fraaiste gestreept 
3881. Diploma voor de fraaiste porselein met baard 
3882. Diploma voor de fraaiste overig porselein kleuren met baard 

Prijzenschema districtshows bij Peelhorstshow, Jeugdshow 
Laren, Midden-Drenteshow, Midden-Veluweshow, van 
Pallandtshow, Noordshow, Gallinova, Waterpoortshow, Oneto en 
KL Zuid-Holland 

3883. € 5,00 voor de fraaiste alle kleurslagen 
3884. € 5,00 voor de fraaiste porselein 
3885. € 5,00 voor de fraaiste citroen-, isabel-, zilverporselein en porselein 

blauwgetekend 
3886. € 5,00 voor de fraaiste enkelkleurig 
3887. € 5,00 voor de fraaiste overige kleurslagen 
3888. € 5,00 voor het fraaiste trio (min. 15 dieren in concurrrentie) 

Alle leden dingen mee naar de Pro-Show-Prijs, door op 2 districtshows 
tenminste 4 dieren in te zenden + de clubshow is verplicht. Degene die 
de meeste punten haalt is winnaar 

Prijzenschema overige tentoonstellingen 
Bij minimaal 25 dieren van meerdere inzenders: 

3889. € 5,00 voor de fraaiste alle kleurslagen 

Extra prijzen Landelijke Jeugdshow Laren 
Minimaal 10 dieren en meerdere inzenders: 

3890. € 7,50 voor de fraaiste haan 
3891. € 7,50 voor de fraaiste hen 
 

 
(217)Antwerpse Baardkrielen Club 
Secretaris: R. Elverdink, Westerbuorren 24, 9212 PL Boornbergum, tel. 0512-
522810, e-mail: abclub@hotmail.nl. IBAN: NL66 INGB 0002 9811 94. 

Prijzenschema Clubshow bij de Noordshow 
3925. Ereprijs voor het fraaiste dier 

Per kleurslag: 
3926. Ereprijs voor de fraaiste collectie van 4 dieren 
3927. Ereprijs voor de fraaiste collectie van 4 dieren op 1 na 
3928. Ereprijs voor de fraaiste collectie van 4 dieren op 2 na 
3929. Ereprijs voor het fraaiste trio (min 3 trio's) 
3930. Ereprijs voor het fraaiste toom (minimaal 2 tomen) 

Prijzenschema voor alle nationale- en open shows 
3931. € 3,00 voor het fraaiste dier (minimaal 15 dieren) 
3932. € 3,00 voor het fraaiste dier op 1 na (minimaal 30 dieren) 
3933. € 3,00 voor het fraaiste dier op 2 na (minimaal 45 dieren) 
3934. € 3,00 voor het fraaiste dier op 3 na (minimaal 60 dieren) 
3935. € 3,00 voor het fraaiste dier op 4 na (minimaal 80 dieren) 
3936. € 3,00 voor het fraaiste dier op 5 na (minimaal 100 dieren) 
3937. € 3,00 voor het fraaiste trio (minimaal 3 trio's) 

Extra prijs, alleen te winnen op de districtshows bij Oneto, 
Waterpoortshow, Vechtdalshow en Peelhorstshow 

3938. Ereprijs voor het fraaiste dier 
3939. Ereprijs voor het fraaiste dier ander geslacht 

EP 3938 en3939 dingen niet mee naar de prijzen 3931 t/m 3937 

mailto:secretaris@hollandsekriel.nl
http://www.hollandsekriel.nl/
mailto:prijzencommissaris@hollandsekriel.nl
mailto:paulineaalst@icloud.com
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Jeugdshow Laren 
3940. Ereprijs voor het fraaiste dier (minimaal 6 dieren) 
3941. Ereprijs voor het fraaiste dier op 1 na (minimaal 12 dieren) 
 

 
(218)Speciaalclub voor Zeldzame Oorspr. 
Belgische Krielhoenderrassen 
Secretaris: Ineke Rijs, Ganzert 14, 4031 KC Ingen. Tel. 0344-693097, e-mail: 
zobk@zobk.nl, www.zobk.nl. Contributie: € 20,00.  
IBAN: NL77 RABO 0370 2400 06. 

Clubrassen: Grubbe Baardkriel, Watermaalse Baardkriel, Bosvoordse Baardkriel, 
Ukkelse Baardkriel, Everbergse Baardkriel, Bassette, Doornikse kriel, Belgische 
kriel en Waasse kriel. 

Prijzenschema Clubshow bij de Noordshow 
4000. Beschilderd ei met afbeelding voor het fraaiste dier van de clubrassen 
4001. Hanenprijs voor de fraaiste haan van de clubrassen 
4002. Kleurenfoto voor de fraaiste Grubbe Baardkriel 
4003. Kleurenfoto voor de fraaiste Watermaalse Baardkriel 
4004. Kleurenfoto voor de fraaiste Bosvoordse Baardkriel 
4005. Kleurenfoto voor de fraaiste Ukkelse Baardkriel 
4006. Kleurenfoto voor de fraaiste Everbergse Baardkriel 
4007. Kleurenfoto voor de fraaiste Bassette 
4008. Kleurenfoto voor de fraaiste Doornikse kriel 
4009. Kleurenfoto voor de fraaiste Belgische kriel 
4010. Kleurenfoto voor de fraaiste Waasse kriel 

Bij meer dan 15 dieren in een ras: 
4011. Per 15 dieren een kleurenfoto 

Prijzenschema ZOBK promo bij Vechtdalshow  
4012. € 5,00 per 10 dieren (alle clubrassen samen) 
4013. Extra ereprijs voor het fraaiste dier van de clubrassen 

Prijzenschema regionale ZOBK promo bij Peelhorstshow, 
Kernhemshow, Waterpoortshow, Oneto en Zuiderzeeshow  

4014. Ereprijs voor het fraaiste dier van de clubrassen 
4015. € 5,00 per 10 dieren (alle clubrassen samen, winnaar EP 4014 

uitgezonderd) 

Prijzenschema voor alle overige nationale en open 
tentoonstellingen. 

4016. € 5,00 per 10 dieren (alle clubrassen samen) 
De voorkeur van de speciaalclub gaat voor alle shows uit naar één 
keurmeester voor al onze rassen. 

 

 
 

(219)Franse Hoender en Dwerghoenderclub 
Secretaris: Dirk de Jong, Praagsingel 168, 3404 CN IJsselstein. Tel. 030-
6886131/06-18407824, 
e-mail: d.dejong@fransehoenderclub.eu. Contributie € 20,00. IBAN: NL27 INGB 
0005 5110 74. 
Clubrassen: Faverolles, Marans, La Flèche, Crèvecoeur, Houdan en Bresse. 

Prijzenschema voor alle nationale- en open shows 
 Zowel groot als kriel: 

4075. € 10,00 voor de fraaiste van de clubrassen (min. 10 dieren) 
4076. € 5,00 voor de fraaiste op 1 na (11 t/m 20 dieren) 
4077. € 5,00 voor elk tiental boven 20 dieren 
 

 
(220)Nederlandse Speciaalclub voor Duitse 
en Zwitserse Hoenderrassen 
Secretaris: Jacky Theelen, Oude Venloseweg 58, 5941HG Velden. Tel. 
0774722903, e-mail: jacky_theelen@hotmail.com. Contributie € 15,00, IBAN: NL19 
RABO 0309 4968 37. Catalogus naar J. de Jonge, e-mail: jonge.jan@ziggo.nl 

Prijzenschema Clubshow bij de Noordshow 
Voor alle rassen groot, minimum predicaat ZG: 

t/m 7 inzendingen per ras: 
4150. € 3,00 voor het fraaiste dier 

Minimaal 8 inzendingen per ras: 
4151. € 3,00 voor de fraaiste haan en hen 

Minimaal 15 inzendingen per ras: 
4152. € 2,50 voor de fraaiste haan en hen op 1 na 

Bij 25 of meer inzendingen per ras: 
4153. € 2,50 voor de fraaiste haan en hen op 2 na 

Voor alle rassen kriel, minimum predicaat ZG 
t/m 7 inzendingen per ras: 

4154. € 3,00 voor het fraaiste dier 
Minimaal 8 inzendingen per ras: 

4155. € 3,00 voor de fraaiste haan en hen 
Minimaal 15 inzendingen per ras: 

4156. € 2,50 voor de fraaiste haan en hen op 1 na 
Bij 25 of meer inzendingen per ras: 

4157. € 2,50 voor de fraaiste haan en hen op 2 na 

Prijzenschema districtshows bij Peelhorstshow, Gelderlandshow, 
WPKC Winschoten, Waterpoortshow, Veluwepoortshow, en 
Maasdalshow 
Voor alle rassen groot en kriel, minimum predicaat ZG: 
t/m 7 inzendingen per ras: 

4158. € 2,50 voor het fraaiste dier 
Minimaal 8 inzendingen per ras: 

4159. € 2,50 voor de fraaiste haan en hen 
Minimaal 15 inzendingen per ras: 

4160. € 2,00 voor de fraaiste haan en hen op 1 na 

Prijzenschema alle overige door het FB erkende tentoonstellingen 
Alle clubrassen samen: 

4161. € 5,00 voor het fraaiste hoen (minimaal 10 inzendingen) 
4162. € 5,00 voor de fraaiste kriel (minimaal 15 inzendingen) 

Prijzenschema Jeugdshow Laren 
4163. Beker voor het fraaiste hoen 
4164. Beker voor de fraaiste kriel 

Voor alle tentoonstellingen 
4165. Clubcertificaat met foto voor ieder dier met predicaat U 

 
(221)Sulmtaler en Altsteirerfokkers 
Secretaris: Sjaak Schuurman, Merelstraat 6, 8471 DB Wolvega. 
Tel. 0561-750241, e-mail: si.schuurman@ziggo.nl, www.kippenspeciaalclub.nl.  
Contributie € 10,00. IBAN: NL58 RABO 0360 8528 82. 

Prijzenschema Clubshow bij de Noordshow 
4225. Ereprijs voor de fraaiste Sulmtaler 
4226. Ereprijs voor de fraaiste Sulmtaler ander geslacht 
4227. Ereprijs voor de fraaiste Altsteirer 
4228. Ereprijs voor de fraaiste Altsteirer ander geslacht 
4229. Ereprijs voor de fraaiste Sulmtalerkriel 
4230. Ereprijs voor de fraaiste Sulmtalerkriel ander geslacht 
4231. Ereprijs voor de fraaiste Altsteirer kriel 
4232. Ereprijs voor de fraaiste Altsteirer kriel ander geslacht 

Prijzenschema districtshows bij Peelhorstshow en Oneto. 
Zowel groot als kriel en alle kleurslagen: 
Minimaal 3 dieren per ras: 

4233. € 5,00 voor de fraaiste 
Minimaal 5 dieren per ras: 

4234. € 7,50 voor de fraaiste 
Minimaal 10 dieren per ras: 

4235. € 10,00 voor de fraaiste 
Alleen in concurrentie en minimum pred. ZG 

 

 
(222)Nederlandse Sussex, Orpington en 
Dorking Club 
Secretaris: Berend Klein, Weth. Imminkstraat 16, 8148 PW, Lemele 
Tel.06-20121337, e-mail: secretaris.nsodc@gmail.com, www.nsodc.eu.  
Contributie  € 15,00  IBAN: NL35 INGB 0004 6037 86. 

Prijzenschema Kampioensshows bij Vechtdalshow, 
Waterpoortshow, Kempenshow, Gallinova, Oneto en Noordshow 

Sussex, Orpington en Dorking: 
4300. Rozet voor de fraaiste van elk ras 
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Bij minimaal 3 dieren per kleurslag: 
4301. € 2,00 voor het fraaiste dier 

Bij minimaal 10 dieren per kleurslag: 
4302. € 3,00 voor het fraaiste dier 

Bij minimaal 20 dieren per kleurslag: 
4303. € 4,00 voor het fraaiste dier 

Bij minimaal 30 dieren per kleurslag: 
4304. € 4,00 voor het fraaiste dier 
4305. € 3,00 voor het fraaiste dier op 1 na 

Bij minimaal 40 dieren per kleurslag: 
4306. € 4,00 voor het fraaiste dier 
4307. € 3,00 voor het fraaiste dier op 1 na 
4308. € 2,00 voor het fraaiste dier op 2 na 

Sussex kriel, Orpington kriel en Dorking kriel: 
4309. Rozet voor de fraaiste van elk ras 

Bij minimaal 3 dieren per kleurslag: 
4310. € 2,00 voor het fraaiste dier 

Bij minimaal 10 dieren per kleurslag: 
4311. € 3,00 voor het fraaiste dier 

Bij minimaal 20 dieren per kleurslag: 
4312. € 4,00 voor het fraaiste dier 

Bij minimaal 30 dieren per kleurslag: 
4313. € 4,00 voor het fraaiste dier 
4314. € 3,00 voor het fraaiste dier op 1 na 

Bij minimaal 40 dieren per kleurslag: 
4315. € 4,00 voor het fraaiste dier 
4316. € 3,00 voor het fraaiste dier op 1 na 
4317. € 2,00 voor het fraaiste dier op 2 na 
4318. € 2,00 voor het fraaiste dier 

Prijzenschema Landelijke Jeugdshow Laren 
Zowel groot als kriel: 

4319. Certificaat voor de fraaiste in ieder ras in concurrentie 

Prijzenschema overige shows 
Zowel groot als kriel: 

4320. Bij minimaal 3 dieren per ras: 
4321. € 2,00 voor het fraaiste dier 

bij minimaal 6 dieren per ras: 
4322. € 4,00 voor het fraaiste dier 

bij minimaal 11 dieren per ras: 
4323. € 4,00 voor het fraaiste dier 
4324. € 4,00 voor het fraaiste dier ander geslacht 

bij minimaal 21 dieren per ras: 
4325. € 4,00 voor het fraaiste dier 
4326. € 4,00 voor het fraaiste dier ander geslacht 
4327. € 4,00 voor het fraaiste dier op 1 na 
4328. € 4,00 voor het fraaiste dier op 1 na ander geslacht 

bij 31 en meer dieren per ras: 
4329. € 4,00 voor het fraaiste dier 
4330. € 4,00 voor het fraaiste dier ander geslacht 
4331. € 4,00 voor het fraaiste dier op 1 na 
4332. € 4,00 voor het fraaiste dier op 1 na ander geslacht 
4333. € 4,00 voor het fraaiste dier op 2 na 

Voor alle prijzen geldt minimum pred. ZG 

 
(223)Nederlandse Sebright Club 
Secretaris: R.J.Vos, Bornsestraat 168a, 7556 BL Hengelo. Tel. 074-2916128, 
e-mail: r.j.vos@hotmail.com, www.sebrightclub.nl. Contributie € 15,00, jeugdleden 
€ 7,50. IBAN: NL59 RABO 0305 5945 83. 

Prijzenschema voor alle Nationale tentoonstellingen 
Bij meer dan 25 inzendingen, onafhankelijk van de kleurslag: 

4375. Siervoorwerp voor het fraaiste dier 
4376. € 5,00 voor het fraaiste dier in elke andere kleurslag 

Bij meer dan 15 dieren per kleurslag: 
4377. € 5,00 voor het fraaiste dier ander geslacht 

Bij meer dan 30 dieren per kleurslag: 
4378. € 5,00 t.v.b. keurmeester voor elke volgende 15 dieren 

Prijzenschema Clubshow bij de Noordshow 
Bij minimaal 25 dieren, onafhankelijk van de kleurslag: 

4379. Luxe siervoorwerp voor het fraaiste dier en wisselprijs 
4380. Siervoorwerp voor de fraaiste haan in iedere kleurslag, m.u.v. winnaar 

EP 4379 
4381. Siervoorwerp voor de fraaiste hen in iedere kleurslag, m.u.v. winnaar 

EP 4379 
4382. € 5,00 t.v.b. keurmeester in elke kleurslag per volgende 10 dieren per 

kleurslag 
4383. Beker voor het fraaiste dier van een jeugdlid. (uitzoeken via bestuur) 

Diverse extra prijzen worden in het vraagprogramma vermeld 

Prijzenschema open tentoonstellingen (aanvragen bij de 
secretaris) 
Voor shows waar drie jaar achtereen minimaal 40 Sebrights zijn 
ingezonden: 

4384. Siervoorwerp voor het fraaiste dier (minimaal 25 dieren) 
4385. € 5,00 voor het fraaiste dier in elke andere kleurslag 

Bij minimaal 15 dieren per kleurslag: 

4386. € 5,00 t.v.b. keurmeester per volgende 15 dieren per kleur 
Alle prijzen zijn alleen te winnen door leden met min. pred. ZG 

Prijzenschema Landelijke Jeugdshow Laren 
4387.  Beker voor het fraaiste dier (inzender hoeft geen lid te zijn) 
 

 
(224)Nederlandse Ancona Club 
Secretaris: E. van de Waerdt, Meentsteeg 8, 3951 KH Maarn. 
Tel. 033-2858631, e-mail: secretaris@anconaclub.nl, www.anconaclub.nl. 
Contributie € 10,00. IBAN: NL43 INGB 0001 5064 32 

Prijzenschema Clubshow bij de Noordshow 
Groot: 

4450. Oorkonde voor de fraaiste, te winnen 3 x in totaal. 
4451. Oorkonde voor de fraaiste rozekam  
4452. Oorkonde voor de fraaiste haan 
4453. Oorkonde voor de 4 fraaiste van één inzender 

enkelkammig (zwart witgepareld): 
4454. € 5,00 voor de fraaiste haan oud 
4455. € 5,00 voor de fraaiste hen oud 
4456. € 5,00 voor de fraaiste haan jong 
4457. € 5,00 voor de fraaiste hen jong 

rozekammig (zwart witgepareld): 
4458. € 5,00 voor de fraaiste haan 
4459. € 5,00 voor de fraaiste hen 

blauw-wit gepareld (enkel-of rozekammig): 
4460. € 5,00 voor de fraaiste haan 
4461. € 5,00 voor de fraaiste hen 

Kriel: 
4462. Oorkonde voor de fraaiste, te winnen 3 x in totaal 
4463. Oorkonde voor de fraaiste oud 
4464. Oorkonde voor de fraaiste haan 
4465. Oorkonde voor de 4 fraaiste van één inzender 

enkelkammig (zwart witgepareld): 
4466. € 5,00 voor de fraaiste haan oud 
4467. € 5,00 voor de fraaiste hen oud 
4468. € 5,00 voor de fraaiste haan jong 
4469. € 5,00 voor de fraaiste hen jong 

rozekammig (zwart witgepareld): 
4470. € 5,00 voor de fraaiste haan 
4471. € 5,00 voor de fraaiste hen 

blauw-wit gepareld (enkel- en rozekammig): 
4472. € 5,00 voor de fraaiste haan 
4473. € 5,00 voor de fraaiste hen 

EP 4451-4453 en 4463-4465 zijn wisselprijzen die niet definitief te 
winnen zijn. 

Prijzenschema voor alle overige nationale en open shows: 
Zowel groot als kriel: 

4474. € 5,00 voor het fraaiste dier (minimaal 5 dieren) 
4475. € 5,00 voor het fraaiste trio (minimaal 2 trio's) 
 

 

(225)Nederlandse Leghorn Club 
Secretaris a.i.: G.J. Glastra, Soetendaalseweg 14, 6721 XB Bennekom, e-mail: 
voorzitter@leghorn.nl, www.leghorn.nl. Contributie € 17,50. Bij incasso € 15,00. 
Jeugdleden t/m 16 jaar half geld. IBAN: NL97 INGB 0003 5566 22. 

Nederlands, Amerikaans en Engels type geldt als één ras 

Prijzenschema Clubshow bij de Noordshow 
Groot: 

4525. Wandbord (wisselprijs) en een oorkonde voor de fraaiste 
4526. € 6,00 voor de fraaiste op 1 na. (minimaal 20 dieren) 
4527. € 5,00 voor de fraaiste op 2 na. (minimaal 30 dieren) 
4528. € 3,00 voor de fraaiste op 3 na bij elke 10 dieren extra 

Kriel: 
4529. Wandbord (wisselprijs) en een oorkonde voor de fraaiste 
4530. € 6,00 voor de fraaiste op 1 na. (minimaal 20 dieren) 
4531. € 5,00 voor de fraaiste op 2 na. (minimaal 30 dieren) 
4532. € 3,00 voor de fraaiste op 3 na bij elke 10 dieren extra 

De winnaars per kleurslag groot en kriel (min. 2 inzenders) ontvangen 
een fraaie gesealde oorkonde die boven de kooi wordt gehangen. 

Prijzenschema districtshows bij Peelhorstshow, Waterpoortshow, 
Kernhemshow, Oneto, Pajottenlanders Affligem (B), WPKC 

mailto:r.j.vos@hotmail.com
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Winschoten, Gelderlandshow, KL Zuid-Holland, Zaanstadshow, 
DPKV Deurne en Maasdalshow 
Voor 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) 

Prijzenschema voor alle overige shows 
4536. € 4,00 voor de fraaiste (minimaal 10 dieren) 
4537. € 4,00 voor de fraaiste op 1 na enz. bij elke 10 dieren meer (minimaal 

20 dieren) 

Prijzenschema Landelijke Jeugdshow te Laren 
4538. Beker voor de fraaiste Leghorn groot of kriel 

Extra prijzen voor jeugd op de Noordshow en Oneto 
4539. Beker voor de fraaiste Leghorn groot of kriel (min. 2 jeugdleden) 

Alle prijzen alleen voor leden en minimum predicaat ZG 94 

Kampioenscompetitie 
Ieder lid kan jaarlijks meedingen om kampioensfokker te worden in de 
diergroepen Leghorns en/of Leghornkrielen. Voorwaarde is dat 
minimaal 4 Leghorns en/of Leghornkrielen ingestuurd moeten worden 
op de clubshow en tenminste één districtshow. Zie voor verdere 
informatie de website. 

 
(226)Minorca, Andalusiër, Sp.Witwang Club 
Secretaris: Marcus Mesu, Pastoor Smitsstraat 27, 5491 XL Sint Oedenrode. 
Telefoon 06-20504707, e-mail: info@imkerswinkeldelinde.nl. IBAN: NL39 RABO 
0342 7909 51. 

Prijzenschema bij de Maasdalshow en Noordshow 
groot, per erkende kleurslag en kamvariatie: 

4600. € 1,50 voor de fraaiste haan 
4601. € 1,50 voor de fraaiste hen 

kriel, per erkende kleurslag en kamvariatie: 
4602. € 1,50 voor de fraaiste haan 
4603. € 1,50 voor de fraaiste hen 
 

 
(227)Nederlandse Rocks Club 
Secretaris: S.H.M. de Jager, Adriaen van Ostadestraat 16, 3351 VB Papendrecht.  
Tel. 078-6426775, e-mail: nlrocksclub@gmail.com, www.plymouthrock.nl.  
IBAN: NL41 RABO 0160 3316 84. 

Prijzenschema Clubshow bij de Kernhemshow 
Plymouth Rock: 

4675. € 10,00 en een wisselbeker voor het fraaiste dier 
4676. € 5,00 voor het fraaiste dier op 1 na (min. 10 dieren) 
4677. € 5,00 voor het fraaiste dier op 2 na (min. 20 dieren) 
4678. € 5,00 voor het fraaiste dier op 3 na (min. 30 dieren) 

Amrock: 
4679. € 10,00 en een wisselbeker voor het fraaiste dier 
4680. € 5,00 voor het fraaiste dier op 1 na (min. 10 dieren) 
4681. € 5,00 voor het fraaiste dier op 2 na (min. 20 dieren) 
4682. € 5,00 voor het fraaiste dier op 3 na (min. 30 dieren) 

Plymouth Rock kriel: 
4683. € 10,00 en een wisselbeker voor het fraaiste dier 
4684. € 5,00 voor het fraaiste dier op 1 na (min. 10 dieren) 
4685. € 5,00 voor het fraaiste dier op 2 na (min. 20 dieren) 
4686. € 5,00 voor het fraaiste dier op 3 na (min. 30 dieren) 

Amrock kriel: 
4687. € 10,00 en een wisselbeker voor het fraaiste dier 
4688. € 5,00 voor het fraaiste dier op 1 na (min. 10 dieren) 
4689. € 5,00 voor het fraaiste dier op 2 na (min. 20 dieren) 
4690. € 5,00 voor het fraaiste dier op 3 na (min. 30 dieren) 

Wisselbekers te winnen 3x achtereen of 5x in totaal 

Prijzenschema districtshows bij Noordshow en Gelderlandshow 
Voor Plymouth Rocks en Amrocks groot en kriel: 

4691. € 7,50 voor het fraaiste dier 
4692. € 5,00 voor het fraaiste dier op 1 na (min. 10 dieren) 

Prijzen worden alleen uitgekeerd als er meer dan één lid-inzender heeft 
ingezonden. 

 

 

(228)Nederlandse Wyandotte Club 
Secretaris: H.B. Timmer, Zuiderdiep 305, 9521 AH Nieuw Buinen. 
Tel. 0599-614152, e-mail: secretaris@nederlandsewyandotteclub.nl, 
www.nederlandsewyandotteclub.nl. IBAN: NL50 RABO 0311 2537 25. 

Prijzenschema Clubshow bij de Noordshow 
Wyandotte: 

4750. Eigenslag legpenning voor het fraaiste dier gezoomd 
4751. Eigenslag legpenning voor het fraaiste dier getekend 
4752. Eigenslag legpenning voor het fraaiste dier enkelkleurig 
4753. € 5,00 per 4 ingezonden dieren t.v.b. keurmeester, verdeeld over de 

kleurslagen 
Wyandotte kriel: 

4754. Eigenslag legpenning voor het fraaiste dier gezoomd 
4755. Eigenslag legpenning voor het fraaiste dier getekend 
4756. Eigenslag legpenning voor het fraaiste dier enkelkleurig 
4757. € 5,00 per 15 ingezonden dieren t.v.b. keurmeester, verdeeld over de 

kleurslagen 

Prijzenschema districtshows bij Midden Groningen Show, 
Reggeshow,Oneto, HKSV Kampen, Jeugdshow Laren, 
Zeelandiashow, Affligem (B 
Bij de Jeugdshow worden de legpenningen altijd uitgedeeld. 
Wyandotte: 

4758. Eigenslag legpenning voor het fraaiste dier (min. 2 inzenders) 
4759. € 5,00 per 6 ingezonden dieren t.v.b. keurmeester, verdeeld over de 

kleurslagen 
Wyandotte kriel: 

4760. Eigenslag legpenning voor het fraaiste dier (min. 3 inzenders) 
4761. € 5,00 per 15 ingezonden dieren t.v.b. keurmeester, verdeeld over de 

kleurslagen 
Minimum predicaat ZG. 

Prijzenschema bij WPKC Winschoten, Waterpoortshow; Zuid West 
Drentheshow, Midden Drentheshow, Nut en Sport Haaksbergen, 
Grenslandshow, Zuiderzeeshow, Van Pallandtshow, 
Gelderlandshow, Midden Veluweshow, Veluwepoortshow, 
Spilbroekshow, Zaanstadshow; KL Zuid-Holland, Rijn, Aar en 
Gouweshow, Deltashow, PKV Waalwijk en Peelhorstshow 
Wyandotte: 

4762. € 3,00 per 6 ingezonden dieren t.v.b. keurmeester, verdeeld over de 
kleurslagen 
Wyandotte kriel: 

4763. € 3,00 per 25 ingezonden dieren t.v.b. keurmeester, verdeeld over de 
kleurslagen 

Prijzenschema voor verenigingen die een 50, 75 en 100 jarig 
jubileum vieren, tijdig aan te vragen bij de secretaris N.W.C. 

4764. Stel onderzetters voor de fraaiste Wyandotte (Min.pred. G) 
4765. Stel onderzetters voor de fraaiste Wyandotte kriel (Min.pred. ZG) 

Prijzen zijn ook te winnen door niet-leden 

Prijzenschema Promotieshow bij de Kernhemshow 
4766. Prijzen worden nader bekend gemaakt 
 

 
(229)Rhode Island Red Club 
Secretaris: R.J. van Vliet, Dorpsstraat 133, 2391 CA Hazerswoude-Dorp. 
Telefoon 0172-589964, e-mail:. rj.vanvliet@hotmail.com, 
www.rhodeislandredclub.eu . IBAN: NL97 INGB 0002 8596 77. 

Prijzenschema Clubshow bij de Kernhemshow 
Groot (enkel- en rozekammig): 

4825. € 15,00 + kampioenscertificaat voor het fraaiste dier 
4826. € 11,50 voor het fraaiste dier op 1 na 
4827. € 8,00 voor het fraaiste dier op 2 na (minimaal 15 dieren) 
4828. € 6,00 voor het fraaiste dier op 3 na (minimaal 20 dieren) 
4829. € 4,00 voor het fraaiste dier op 4 na (minimaal 25 dieren) 
4830. € 3,00 voor het fraaiste dier op 5 na (minimaal 30 dieren) 
4831. € 2,50 voor het fraaiste dier op 6 na (minimaal 35 dieren) 
4832. € 2,50 voor het fraaiste dier op 7 na (minimaal 40 dieren) 

Kriel (enkel- en rozekammig): 
4833. € 15,00 + kampioenscertificaat voor het fraaiste dier 
4834. € 13,00 voor het fraaiste dier op 1 na 
4835. € 11,50 voor het fraaiste dier op 2 na (minimaal 15 dieren) 
4836. € 10,00 voor het fraaiste dier op 3 na (minimaal 20 dieren) 
4837. € 8,00 voor het fraaiste dier op 4 na (minimaal 25 dieren) 

mailto:info@imkerswinkeldelinde.nl
mailto:nlrocksclub@gmail.com
http://www.plymouthrock.nl/
mailto:secretaris@nederlandsewyandotteclub.nl
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4838. € 6,00 voor het fraaiste dier op 5 na (minimaal 30 dieren) 
4839. € 4,00 voor het fraaiste dier op 6 na (minimaal 35 dieren) 
4840. € 3,00 voor het fraaiste dier op 7 na (minimaal 40 dieren) 
4841. € 2,50 voor het fraaiste dier op 8 na (minimaal 45 dieren) 
4842. € 2,50 voor het fraaiste dier op 9 na (minimaal 50 dieren) 
4843. € 2,50 voor het fraaiste dier op 10 na (minimaal 55 dieren) 
4844. € 2,50 voor het fraaiste dier op 11 na (minimaal 60 dieren) 

Prijzenschema Noordshow 
Groot (enkel- en rozekammig): 

4845. € 15,00 voor het fraaiste dier 
4846. € 10,00 voor het fraaiste dier op 1 na 
4847. € 7,50 voor het fraaiste dier op 2 na (minimaal 15 dieren) 
4848. € 6,00 voor het fraaiste dier op 3 na (minimaal 20 dieren) 
4849. € 5,00 voor het fraaiste dier op 4 na (minimaal 25 dieren) 
4850. € 4,00 voor het fraaiste dier op 5 na (minimaal 30 dieren) 
4851. € 3,00 voor het fraaiste dier op 6 na (minimaal 35 dieren) 
4852. € 2,50 voor het fraaiste dier op 7 na (minimaal 40 dieren) 

Kriel (enkel- en rozekammig): 
4853. € 15,00 voor het fraaiste dier 
4854. € 12,50 voor het fraaiste dier op 1 na 
4855. € 10,00 voor het fraaiste dier op 2 na (minimaal 15 dieren) 
4856. € 7,50 voor het fraaiste dier op 3 na (minimaal 20 dieren) 
4857. € 6,00 voor het fraaiste dier op 4 na (minimaal 25 dieren) 
4858. € 5,00 voor het fraaiste dier op 5 na (minimaal 30 dieren) 
4859. € 4,00 voor het fraaiste dier op 6 na (minimaal 35 dieren) 
4860. € 3,00 voor het fraaiste dier op 7 na (minimaal 40 dieren) 
4861. € 2,50 voor het fraaiste dier op 8 na (minimaal 45 dieren) 
4862. € 2,50 voor het fraaiste dier op 9 na (minimaal 50 dieren) 
4863. € 2,50 voor het fraaiste dier op 10 na (minimaal 55 dieren) 
4864. € 2,50 voor het fraaiste dier op 11 na (minimaal 60 dieren) 

Prijzenschema overige tentoonstellingen 
Groot (enkel- en rozekammig): 

4865. € 4,00 voor het fraaiste dier. (minimaal 8 dieren) 
4866. € 3,00 voor het fraaiste dier op 1 na (minimaal 12 dieren) 
4867. € 2,00 voor het fraaiste dier op 2 na (minimaal 18 dieren) 
4868. € 2,00 voor het fraaiste dier op 3 na (meer dan 26 dieren) 

Kriel (enkel- en rozekammig): 
4869. € 4,00 voor het fraaiste dier. (minimaal 8 dieren) 
4870. € 3,00 voor het fraaiste dier op 1 na (minimaal 12 dieren) 
4871. € 2,00 voor het fraaiste dier op 2 na (minimaal 18 dieren) 
4872. € 2,00 voor het fraaiste dier op 3 na (meer dan 26 dieren) 

Prijzen te verdelen over enkele en rozekammige, minimum pred. ZG 

 
(230)New Hampshire Fokkersclub 
Secretaris: Evert Ringia, Doniastrjitte 17, 9044 ND Beetgum.Tel. 058-2532103, 
e-mail: e.ringia@chello.nl. Contributie € 15,00, jeugdleden tot 18 jaar € 8,00. 
IBAN: NL87 RABO 0191 6323 68. 

Prijzenschema nationale en open shows 
 Zowel groot als kriel apart: 

4900. € 7,50 voor het fraaiste dier (minimaal 10 dieren) 
4901. € 5,00 voor het fraaiste dier op 1 na (minimaal 20 dieren) 

Bij minimaal 10 dieren groot en kriel samen: 
4902. € 7,50 voor het fraaiste dier (indien prijs 4900 n.v.t. is) 

Prijzenschema Clubshows bij de Noordshow en Oneto en 
districtshow bij de Gelderlandshow 
Roodbruin groot: 

4903. € 10,00 voor de fraaiste haan (minimaal 10 hanen) 
4904. € 5,00 voor de fraaiste haan op 1 na (minimaal 10 hanen) 
4905. € 2,50 voor de fraaiste haan op 2 na (minimaal 20 hanen) 
4906. € 10,00 voor de fraaiste hen (minimaal 10 hennen) 
4907. € 5,00 voor de fraaiste hen op 1 na (minimaal 10 hennen) 
4908. € 2,50 voor de fraaiste hen op 2 na (minimaal 20 hennen) 

Roodbruin blauw getekend groot: 
4909. € 10,00 voor de fraaiste haan (minimaal 5 hanen) 
4910. € 10,00 voor de fraaiste hen (minimaal 5 hennen) 

Roodbruin kriel: 
4911. € 10,00 voor de fraaiste haan (minimaal 10 hanen) 
4912. € 5,00 voor de fraaiste haan op 1 na (minimaal 10 hanen) 
4913. € 2,50 voor de fraaiste haan op 2 na (minimaal 20 hanen) 
4914. € 10,00 voor de fraaiste hen (minimaal 10 hennen) 
4915. € 5,00 voor de fraaiste hen op 1 na (minimaal 10 hennen) 
4916. € 2,50 voor de fraaiste hen op 2 na (minimaal 20 hennen) 

Roodbruin blauw getekend kriel: 
4917. € 10,00 voor de fraaiste haan (minimaal 5 hanen) 
4918. € 10,00 voor de fraaiste hen (minimaal 5 hennen) 

Collectieprijs zowel groot als kriel apart: 
4919. € 10,00 voor het hoogste aantal punten met 6 dieren (minimaal 560 

punten) 

Jeugdprijzen bij de Noordshow en Oneto: 
4920. Beker voor de fraaiste groot ( minimaal 8 dieren) 
4921. Beker voor de fraaiste kriel (minimaal 8 dieren) 

Bij een te laag aantal dieren gelden de prijzen 4900 t/m 4902 
Minimum predicaat voor alle prijzen ZG m.u.v. prijs 4919 

 

(232)Brahmaclub 
Secretaris: Wilco Bril, Kleine Enkweg 12, 7383 DC Voorst. 
Tel.: 0575-502510, email: brahmavoorst@gmail.com ,www.brahmaclub.nl. 
Contributie € 16,00, (€ 14,00 bij automatische incasso). IBAN: NL66 RABO 0124 
0464 44  

Prijzenschema districtshows bij de Noordshow, Gelderlandshow, 
Midden Veluweshow en Waterpoortshow. 
Minimaal 6 dieren per variëteit en min. pred. ZG 93 
Groot: 

4975. Clubprijs voor de fraaiste columbia kleuren 
4976. Clubprijs voor de fraaiste patrijs kleuren 
4977. Clubprijs voor de fraaiste overige kleuren 
4978. Clubprijs voor de fraaiste AOC klasse 

Bij minimaal 12 dieren per variëteit: 
4979. Clubprijs voor de fraaiste op 1 na columbia kleuren 
4980. Clubprijs voor de fraaiste op 1 na patrijs kleuren 
4981. Clubprijs voor de fraaiste op 1 na  overige kleuren 
4982. Clubprijs voor de fraaiste op 1 na AOC klasse 

Kriel:  
4983. Clubprijs voor de fraaiste columbia kleuren 
4984. Clubprijs voor de fraaiste patrijs kleuren 
4985. Clubprijs voor de fraaiste overige kleuren 
4986. Clubprijs voor de fraaiste AOC klasse 

Bij minimaal 12 dieren per variëteit: 
4987. Clubprijs voor de fraaiste op 1 na columbia kleuren 
4988. Clubprijs voor de fraaiste op 1 na patrijs kleuren 
4989. Clubprijs voor de fraaiste op 1 na  overige kleuren 
4990. Clubprijs voor de fraaiste op 1 na AOC klasse 

Prijzenschema voor alle overige open tentoonstellingen 
Zowel groot als kriel en min. ZG 93 
Minimaal 6 dieren per variëteit: 

4991. Clubprijs voor de fraaiste columbiakleuren 
4992. Clubprijs voor de fraaiste patrijs kleuren 
4993. Clubprijs voor de fraaiste overige kleuren 
4994. Clubprijs voor de fraaiste AOC klasse 

Prijzenschema Clubshow bij de Kernhemshow 
Minimaal 4 dieren per kleurslag en min. pred. ZG 93: 
Groot: 

4995. Clubprijs voor de fraaiste per kleurslag 
Kriel: 

4996. Clubprijs voor de fraaiste per kleurslag 
 

 
(233)Cochin Club 
Secretaris: Karin Spruit-Grutters, Willeskop 132A, 3417 MG Montfoort, 06-
53123048. E-mail: secretaris@cochin.nl. www.cochin.nl. 
Contributie € 22,50 jeugdleden € 10,00. IBAN: NL53 RABO 0127 7262 76. 

Prijzenschema districtshows bij Oneto, Gelderlandshow en 
Noordshow 
Groot: 

5050. Rozet voor het beste dier in elke kleurslag 
Kriel: 

5051. Rozet voor het beste dier in elke kleurslag 
Alle prijzen worden uitgereikt op de jaarvergadering. Min. predicaat ZG 

 

(234)Langshan Fokkers Speciaal Club 
Secretaris: G. Roelofs, Bloemstraat 10, 7461 BZ Rijssen. Tel. 0548-512228, e-mail: 
g.roelofs@solcon.nl, www.langshanclub.nl. Contributie € 17,50. IBAN: NL39 RABO 
0175 4708 98. 

Prijzenschema Clubshow bij Oneto 
Groot (Duitse- en Croad-type samen) en min. pred. ZG: 

5125. Clubbokaal voor de fraaiste 
5126. Clubbeker voor de fraaiste ander geslacht 
5127. € 5,00 voor de fraaiste bij iedere kleurslag, minimaal 3 dieren 
5128. € 3,50 voor de fraaiste op 1 na bij iedere kleurslag, minimaal 6 dieren 

Winnaars 5125 en 5126 komen niet in aanmerking voor 5127 en 5128. 
Kriel (Duitse- en Croad-type samen) en min. pred. ZG: 

5129. Clubbokaal voor de fraaiste zwart, blauwgezoomd, wit en berken 
5130. Clubbeker voor de fraaiste rood, gestreept, (blauw-)goudberken. 
5131. € 5,00 voor de fraaiste bij iedere kleurslag, minimaal 4 dieren 
5132. € 3,50 voor de fraaiste op 1 na bij iedere kleurslag, minimaal 8 dieren 

Winnaars 5129 en 5130 komen niet in aanmerking voor 5131 en 5132 
 

mailto:e.ringia@chello.nl
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(235)Australorpclub Nederland 
Secretaris: A.W. Glas, Kalmoesstraat 13, 2165 XJ Lisserbroek. 
Tel. 0252-413222, e-mail: aadglas@quicknet.nl, www.australorp.nl.  
Contributie: € 12,50, jeugdleden € 7,50. IBAN: NL90 INGB 0002 1397 72. 

Prijzenschema Clubshow bij Oneto 
Groot: 

5200. Fraaie Kampioensoorkonde voor de fraaiste collectie van 4 dieren 
5201. € 10,00 voor het fraaiste dier 
5202. € 7,50 voor het fraaiste dier ander geslacht 
5203. € 5,00 voor de fraaiste haan op 1 na 
5204. € 5,00 voor de fraaiste hen op 1 na 
5205. € 5,00 voor de fraaiste haan op 2 na 
5206. € 5,00 voor de fraaiste hen op 2 na 
5207. € 2,50 voor het fraaiste dier blauw gezoomd 
5208. € 2,50 voor het fraaiste dier wit 
5209. Fraai aandenken voor het fraaiste dier van jeugdleden 

Kriel: 
5210. Fraaie Kampioensoorkonde voor de fraaiste collectie van 4 dieren 
5211. € 10,00 voor het fraaiste dier 
5212. € 7,50 voor het fraaiste dier ander geslacht 
5213. € 5,00 voor de fraaiste haan op 1 na 
5214. € 5,00 voor de fraaiste hen op 1 na 
5215. € 5,00 voor de fraaiste haan op 2 na 
5216. € 5,00 voor de fraaiste hen op 2 na 
5217. € 2,50 voor het fraaiste dier blauw gezoomd 
5218. € 2,50 voor het fraaiste dier wit 
5219. Fraai aandenken voor het fraaiste dier van jeugdleden 

Prijzenschema voor nationale en open tentoonstellingen 
Zowel voor groot als kriel: 
Bij 10 t/m 19 dieren: 

5220. € 2,50 voor het fraaiste dier 
Bij 20 t/m 29 dieren: 

5221. € 5,00 voor het fraaiste dier 
5222. € 2,50 voor het fraaiste dier ander geslacht 

Bij 30 t/m 49 dieren: 
5223. € 7,50 voor het fraaiste dier 
5224. € 5,00 voor het fraaiste dier ander geslacht 
5225. € 2,50 voor de fraaiste haan op 1 na 
5226. € 2,50 voor de fraaiste hen op 1 na 

Bij 50 en meer dieren: 
5227. € 7,50 voor het fraaiste dier 
5228. € 5,00 voor het fraaiste dier ander geslacht 
5229. € 2,50 voor de fraaiste haan op 1 na 
5230. € 2,50 voor de fraaiste hen op 1 na 
5231. € 2,50 voor de fraaiste haan op 2 na 
5232. € 2,50 voor de fraaiste hen op 2 na 

Bij minimaal 5 dieren blauw gezoomd: 
5233. € 2,50 voor het fraaiste dier 

Bij minimaal 5 dieren wit 
5234. € 2,50 voor het fraaiste dier 
 
 

 

(236)Zijdehoenclub 
Secretaris: Leanne Loef, Bovenderstraat 12, 6447CE Merkelbeek 
Tel.06-53545542, e-mail: secretaris@zijdehoenclub.nl, www.zijdehoenclub.nl. 
Contributie € 17,50 (senior) € 22,50 (familie), € 10 (jeugd t/m 16 jaar). 
IBAN: NL02 RABO 0161 4065 64 

 Prijzenschema Clubshow bij KL Zuid-Holland 
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 

Kriel: 
5281. (Glazen) standaard met zijdehoenplaatje voor de fraaiste ongebaard 
5282. € 7,50 voor de fraaiste ongebaard op 1 na 
5283. € 5,00 voor de fraaiste ongebaard op 2 na 
5284. (Glazen) standaard met zijdehoenplaatje voor de fraaiste gebaard 
5285. € 7,50 voor fraaiste gebaard op 1 na 

5286. € 5,00 voor fraaiste gebaard op 2 na 
Jeugdleden: 

5287. (Glazen) standaard met zijdehoenplaatje voor de fraaiste gebaard of 
ongebaard 

5288. € 7,50 voor de fraaiste op 1 na gebaard of ongebaard 

Prijzen zijn alleen te winnen door leden, min. pred. ZG. 
 

 
(237)Nederlandse Java Club 
Secretaris: A.D. Oostlander, Curiestraat 7, 7555 NA  Hengelo. 
Tel. 06-11062336, e-mail: nederlandsejavaclub@ziggo.nl, 
www.nederlandsejavaclub.nl. 

Prijzenschema voor alle nationale en open shows 
Bij minimaal 10 dieren: 

5350. € 5,00 voor het fraaiste dier 
Bij minimaal 30 dieren: 

5351. € 5,00 voor het fraaiste dier 
5352. € 3,00 voor het fraaiste dier op 1 na 

Bij meer dan 50 dieren: 
5353. € 7,00 voor het fraaiste dier 
5354. € 5,00 voor het fraaiste dier op 1 na 
5355. € 3,00 voor het fraaiste dier op 2 na 
5356. € 2,00 op elke 10 ingezonden dieren t.v.b. 

(geen winnaar van bovenstaande prijzen) 
Geen minimum: 

5357. € 3,00 voor het fraaiste dier van een jeugdlid. 
Tentoonstellingen met een aparte jeugdklasse mogen EP 3900 t/m 
3906 gebruiken. 

Prijzenschema bij Gelderlandshow en Peelhorstshow 
Bij minimaal 30 dieren: 

5358. € 5,00 voor de fraaiste zwart 
€ 5,00 voor de fraaiste overige kleurslagen 

5359. € 3,00 voor de fraaiste in elke kleurslag (min. 3 per kleurslag) 
Bij minimaal 50 dieren: 

5360. € 10,00 voor de fraaiste zwart 
5361. € 10,00 voor de fraaiste overige kleurslagen 
5362. € 4,00 voor de fraaiste in elke kleurslag (min. 3 per kleurslag) 

Bij minimaal 75 dieren: 
5363. € 10,00 voor de fraaiste hen zwart 
5364. € 10,00 voor de fraaiste haan zwart 
5365. € 10,00 voor de fraaiste hen overige kleurslagen 
5366. € 10,00 voor de fraaiste haan overige kleurslagen 
5367. € 5,00 voor de fraaiste in elke kleurslag (min. 5 per kleurslag) 

Bij minimaal 100 dieren: 
5368. € 15,00 + aandenken voor de fraaiste 
5369. € 15,00 voor de fraaiste overige kleurslagen 
5370. € 10,00 voor de fraaiste zwart ander geslacht 
5371. € 10,00 voor de fraaiste overige kleurslagen ander geslacht 
5372. € 5,00 voor de fraaiste in elke kleurslag (min. 5 per kleurslag) 
 

 

(238)Chabo Liefhebbers Club 
Secretaris: B. van Riesen, Dorpsstraat 194, 1566 AS Assendelft. 
Tel. 075-6415035, e-mail: benvanriesen@hotmail.com, 
www.chaboliefhebbers.123website.nl. Contributie  € 15,00. Jeugdleden € 3,50. 
IBAN: NL11 INGB 0005 0964 93. 

Prijzenschema Clubshow bij Oneto of Noordshow 
5425. € 15,00 voor de fraaiste 
5426. € 15,00 voor de fraaiste ander geslacht 

Onderstaande prijzen gelden niet voor bovenstaande dieren 
5427. € 7,50 voor de fraaiste gladvederig 
5428. € 7,50 voor de fraaiste krulvederig 
5429. € 7,50 voor de fraaiste zijdevederig (min. 6 dieren ) 
5430. € 7,50 voor de fraaiste overige variëteiten (min. 6 dieren) 

Wanneer er van beide geen 6 dieren zijn deze samenvoegen 
5431. € 12,50 voor het fraaiste dier jeugdlid 
5432. € 6.00 voor ieder ander dier met 96 F 

Prijzenschema districtshows bij Waterpoortshow en 
Gelderlandshow 

5433. € 10,00 voor de fraaiste 
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5434. € 10,00 voor de fraaiste ander geslacht 
Onderstaande prijzen gelden niet voor bovenstaande dieren 

5435. € 6,00 voor de fraaiste gladvederig 
5436. € 6,00 voor de fraaiste krulvederig (min. 6 dieren) 
5437. € 6,00 voor de fraaiste zijdevederig (min. 6 dieren) 
5438. € 6,00 voor het fraaiste dier overige variëteiten (min. 6 dieren) 

Wanneer er van elk geen 6 dieren zijn deze samenvoegen 
5439. € 7,50 voor het fraaiste dier jeugdlid 
5440. € 6,00 ieder ander dier met 96 F 

Prijzenschema voor Open en provinciale shows 
5441. € 7,50 voor de fraaiste (min. 15 dieren) 
5442. € 7,50 voor de fraaiste ander geslacht 
5443. € 7,50 voor het fraaiste dier jeugdlid 
5444. € 6,00 voor ieder ander dier met 96 F 
 

 

(240)Vechthoenderfokkersvereniging 
Nederland 
Secretaris: G.Wunderink, Hofkamp 70, 7582 GC Losser. Tel. 06-47933979 e-mail: 
wunderinkreijmers@home.nl, www.vechthoenderfokkersvereniging.com.  
Contributie € 15,00. IBAN: NL52 INGB 0002 4651 15. 

Prijzenschema Clubshow bij de Noordshow 
Groot: 

5575. € 10,00 voor het fraaiste dier 
5576. Rozet voor de fraaiste per ras 

Bij meer dan 25 inzendingen: 
5577. € 10,00 voor de fraaiste haan 
5578. € 10,00 voor de fraaiste hen 

Bij meer dan 50 inzendingen: 
5579. € 10,00 voor de fraaiste haan 
5580. € 10,00 voor de fraaiste hen 
5581. € 7,50 voor de fraaiste haan op 1 na 
5582. € 7,50 voor de fraaiste hen op 1 na 

Kriel: 
5583. € 10,00 voor het fraaiste dier 
5584. Rozet voor de fraaiste per ras 

Bij meer dan 25 inzendingen: 
5585. € 10,00 voor de fraaiste haan 
5586. € 10,00 voor de fraaiste hen 

Bij meer dan 50 inzendingen: 
5587. € 10,00 voor de fraaiste haan 
5588. € 10,00 voor de fraaiste hen 
5589. € 7,50 voor de fraaiste haan op 1 na 
5590. € 7,50 voor de fraaiste hen op 1 na 

Prijzenschema districtshows bij Waterpoortshow, Haaksbergen, 
van Pallandtshow,  Spilbroekshow, Deltashow, Peelhorstshow, 
Zuid Oost Drenthe Show, Kloostershow, Oneto, Winschoten, 
Wieringerlandshow, Diepenheim, Midden Veluweshow en 
Frieslandshow 
Groot: 
Bij minimaal 10 inzendingen: 

5591. € 7,50 voor het fraaiste dier 
Bij minimaal 20 inzendingen: 

5592. € 7,50 voor de fraaiste haan 
5593. € 7,50 voor de fraaiste hen 

Kriel: 
Bij minimaal 10 inzendingen: 

5594. € 7,50 voor het fraaiste dier 
Bij minimaal 20 inzendingen: 

5595. € 7,50 voor de fraaiste haan 
5596. € 7,50 voor de fraaiste hen 

Prijzen alleen voor leden, minimaal predicaat ZG en worden uitgereikt 
op de jaarvergadering van de VFV. Niet afgehaalde prijzen vervallen 
aan de vereniging. 

Prijzenschema Landelijke Jeugdshow Laren 
5597. Rozet voor het fraaiste dier groot 
5598. Rozet voor het fraaiste dier kriel 

Winnaars van deze show behoeven geen lid te zijn. 

 
(241)Oostelijke Dwerghoenderfokkers-
vereniging ‘O.D.V.’ 
Secretaris: J.H.W. Tenbergen, Michiel de Ruyterstraat 28,6904 AT Zevenaar, Tel. 
06-48810161. E-mail. secretaris-odv@hotmail.com. Contributie € 15,00, 
jeugdleden € 7,50. IBAN: NL29 RABO 0106 4294 85. 

Tentoonstellingen waar ereprijzen worden uitgeloofd: 

Reggeshow, Hof van Twente Show, Nut en Sport Haaksbergen, PKVD 
Diepenheim, Van Pallandtshow, Spilbroekshow, Gelderlandshow, 
Kleindierenshow Midden Veluwe, Noordshow en Oneto. 

5650. € 5,00 per 25 ingezonden dwerghoenders 
Heeft de keurmeester prijzen toe te kennen, dan gaat er sowieso een 
naar de fraaiste van zjn keuring, de overige zijn ter vrije beschikking 
maar worden zoveel mogelijk verdeeld over de rassen of kleurslagen. 

Prijzenschema Landelijke Jeugdshow Laren 
Per keurmeester die dwerghoenders keurt: 

5651. € 5,00 voor de fraaiste haan van zijn keuring 
5652. € 5,00 voor de fraaiste hen van zijn keuring 
 

 
 

(242)Serama Speciaalclub Nederland 
Secretaris: Henk Kersten, Rector Nabbenstraat 20, 5809 AZ Leunen. 
Tel. 0478-585595/06-51662704, email: seramaspeciaalclub@outlook.com, 
www.seramaspeciaalclub.nl. Contributie € 1500, jeugdleden € 7,50.  
IBAN: NL23 RBRB 0851 4899 66. 

Prijzenschema districtshows bij Oneto, Maasdalshow, Hanzeshow, 
Midden Drentheshow, Midden Groningenshow,  Waterpoortshow, 
Wieringerlandshow en Veluwepoortshow 

5725. Silhouet clublogo van hout v/d fraaiste haan 
5726. Silhouet clublogo van hout v/d fraaiste hen 

Prijzenschema clubshow bij de Noordshow 
5727. Fraaie prijs in natura voor de fraaiste Serama 

Deze winnaar dingt niet mee naar de andere prijzen, die wordt dan 
gegeven aan de fraaiste op één na in die groep. 

5728. Fraaie prijs in natura voor de fraaiste gladvederig 
5729. Fraaie prijs in natura voor de fraaiste zijdevederig 
5730. Fraaie prijs in natura voor de fraaiste krulvederig 
5731. Fraaie prijs in natura voor de fraaiste van een jeugdlid 
 

 
(243)OASLL, Optimum Avium Speciaalclub 
Secretaris: A.B.G. Brouwers, Dominestraat 70, 4701 JC Roosendaal. 
Telefoon 06-51409845, e-mail: ab.brouwers@sgtongerlo.nl, www.oasll.com.  
IBAN: NL83 BUNQ 2025 4734 19. 

Prijzenschema Clubshow bij Optimum Avium International 
5732. Trofee voor het fraaiste langstaart hoen groot 
5733. Trofee voor de fraaiste langstaart kriel 
5734. Trofee voor de fraaiste langkraai haan 
5735. Trofee voor de fraaiste langkraai hen 

 
 

(244)Belgische Hoenderclub Nederland 
Geen opgave ontvangen! 

 
(251)Nederlandse DFKP-club 
Secretaris: Bart Vrolijks, Claudiuslaan 25, 6642 AE Beuningen. 
Tel. 024-6772060, e-mail: secretaris@dfkp.nl,  www.dfkp.nl 
Contributie: €.15,00, Jeugdleden: €.7,50. IBAN: NL07 RABO 0397 5787 76 
De DFKP-diergroepen zijn: oorspronkelijke duiven, lachduiven, diamantduiven, 
frankolijnen, kwartels en patrijzen 

Prijzenschema Clubshow bij de Noordshow 
Lachduiven: 

6100. Ereprijs + rozet met afslag DFKP 
6101. Ereprijs fraaiste op 1 na minimaal 15 dieren 
6102. Ereprijs fraaiste op 2 na minimaal 30 dieren 
6103. Ereprijs fraaiste op 3 na minimaal 40 dieren 

mailto:wunderinkreijmers@home.nl
http://www.vechthoenderfokkersvereniging.com/
mailto:secretaris-odv@hotmail.com
mailto:seramaspeciaalclub@outlook.com
http://www.seramaspeciaalclub.nl/
mailto:ab.brouwers@sgtongerlo.nl
http://www.oasll.com/
mailto:secretaris@dfkp.nl
http://www.dfkp.nl/
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6104. Ereprijs fraaiste op 4 na minimaal 50 dieren 
Diamantduiven: 

6105. Ereprijs + rozet met afslag DFKP 
6106. Ereprijs fraaiste op 1 na minimaal 10 dieren 
6107. Ereprijs fraaiste op 2 na minimaal 15 dieren 
6108. Ereprijs fraaiste op 3 na minimaal 25 dieren 
6109. Ereprijs fraaiste op 4 na minimaal 40 dieren 

Overige Oorspronkelijke duiven: 
6110. Ereprijs + rozet met afslag DFKP 
6111. Ereprijs fraaiste op 1 na minimaal 15 dieren 
6112. Ereprijs fraaiste op 2 na minimaal 30 dieren 
6113. Ereprijs fraaiste op 3 na minimaal 40 dieren 
6114. Ereprijs fraaiste op 4 na minimaal 50 dieren 

Kwartels: 
6115. Ereprijs + rozet met afslag DFKP 
6116. Ereprijs fraaiste op 1 na minimaal 15 dieren 
6117. Ereprijs fraaiste op 2 na minimaal 30 dieren 
6118. Ereprijs fraaiste op 3 na minimaal 40 dieren 
6119. Ereprijs fraaiste op 4 na minimaal 50 dieren 

Frankolijnen: 
6120. Ereprijs + rozet met afslag DFKP 
6121. Ereprijs fraaiste op 1 na minimaal 10 dieren 
6122. Ereprijs fraaiste op 2 na minimaal 15 dieren 
6123. Ereprijs fraaiste op 3 na minimaal 25 dieren 
6124. Ereprijs fraaiste op 4 na minimaal 40 dieren 

Patrijzen: 
6125. Ereprijs + rozet met afslag DFKP 
6126. Ereprijs fraaiste op 1 na minimaal 10 dieren 
6127. Ereprijs fraaiste op 2 na minimaal 15 dieren 
6128. Ereprijs fraaiste op 3 na minimaal 25 dieren 
6129. Ereprijs fraaiste op 4 na minimaal 40 dieren 

Minimum predicaat ZG. De prijzen worden uitgereikt op de Noordshow  

Prijzenschema Landelijke Jeugdshow Laren 
Minimaal 3 dieren per groep en in concurrentie, minimum predicaat ZG: 
Winnaars hoeven geen lid te zijn van de Nederlandse DFKPclub 

6130. Eremetaal voor de fraaiste oorspronkelijke duif 
6131. Eremetaal voor de fraaiste diamantduif 
6132. Eremetaal voor de fraaiste lachduif 
6133. Eremetaal voor de fraaiste frankolijn 
6134. Eremetaal voor de fraaiste kwartel 
6135. Eremetaal voor de fraaiste patrijs 

Prijzenschema Districtsshows (krijgen bericht) 
Oorspronkelijke duiven: 

6136. € 7,00 voor de fraaiste minimaal 5 dieren 
6137. € 5,00 fraaiste op 1 na minimaal 10 dieren 
6138. € 3,00 fraaiste op 2 na minimaal 15 dieren 

Diamantduiven: 
6139. € 7,00 voor de fraaiste minimaal 5 dieren 
6140. € 5,00 fraaiste op 1 na minimaal 10 dieren 
6141. € 3,00 fraaiste op 2 na minimaal 15 dieren 

Lachduiven: 
6142. € 7,00 voor de fraaiste minimaal 5 dieren 
6143. € 5,00 fraaiste op 1 na minimaal 15 dieren 
6144. € 3,00 fraaiste op 2 na minimaal 30 dieren 

Frankolijnen: 
6145. € 7,00 voor de fraaiste minimaal 5 dieren 
6146. € 5,00 fraaiste op 1 na minimaal 10 dieren 
6147. € 3,00 fraaiste op 2 na minimaal 15 dieren 

Kwartels: 
6148. € 7,00 voor de fraaiste minimaal 5 dieren 
6149. € 5,00 fraaiste op 1 na minimaal 15 dieren 
6150. € 3,00 fraaiste op 2 na minimaal 30 dieren 

Patrijzen: 
6151. € 7,00 voor de fraaiste minimaal 5 dieren 
6152. € 5,00 fraaiste op 1 na minimaal 10 dieren 
6153. € 3,00 fraaiste op 2 na minimaal 15 dieren 

Minimum predicaat ZG 

Prijzenschema alle overige tentoonstellingen 
Bij een totaal van minimaal 40 dieren  
Minimaal 5 dieren per groep in concurrentie, minimum predicaat ZG: 

6154. € 5,00 voor de fraaiste Oorspronkelijke duif 
6155. € 5,00 voor de fraaiste Diamantduif 
6156. € 5,00 voor de fraaiste Lachduif 
6157. € 5,00 voor de fraaiste Frankolijn 
6158. € 5,00 voor de fraaiste Kwartel 
6159. € 5,00 voor de fraaiste Patrijs 
 

 
 

(261)Ned. Vereniging voor Gedomesticeerde 
Watervogelfokkers 
Secretaris: J.H.E. van Loe, Oosterduinen 23, 2211 ZB Noordwijkerhout 

Tel. 0252-349248/06-53502492, email: tammewatervogels@gmail.com, 
www.watervogels.com. Contributie € 17,50 per jaar. 
IBAN: NL04 INGB 0001 7258 69. 

Prijzenschema Clubshows bij Midden Veluweshow en Noordshow 
Kwakers: 

6175. Ereprijs voor de fraaiste jong wit 
6176. Ereprijs voor de fraaiste jong wildkleurvarianten 
6177. Ereprijs voor de fraaiste jong bont 
6178. Ereprijs voor de fraaiste jong overige kleuren + gekuifd 
6179. Ereprijs voor de fraaiste oud wit 
6180. Ereprijs voor de fraaiste oud wildkleurvarianten 
6181. Ereprijs voor de fraaiste oud bont 
6182. Ereprijs voor de fraaiste oud overige kleuren + gekuifd 
6183. Prestatieprijs voor het fraaiste zestal 

Overige eendenrassen: 
6184. Ereprijs voor de fraaiste jong (ringmaat 16 en groter) 
6185. Ereprijs voor de fraaiste jong (ringmaat 15) 
6186. Ereprijs voor de fraaiste jong (ringmaat 14 en kleiner) 
6187. Ereprijs voor de fraaiste oud (ringmaat 16 en groter) 
6188. Ereprijs voor de fraaiste oud (ringmaat 15) 
6189. Ereprijs voor de fraaiste oud(ringmaat 14 en kleiner) 
6190. Prestatieprijs voor het fraaiste zestal in 1 ras 

Ganzen: 
6191. Ereprijs voor de fraaiste jong 
6192. Ereprijs voor de fraaiste oud 
6193. Prestatieprijs voor het fraaiste viertal in 1 ras 
6194. Ereprijs voor de fraaiste van de show jong 

Prijzenschema overige shows 
6195. Ereprijs voor de fraaiste kwaker (min. 15 inz.) 
6196. Ereprijs voor de fraaiste overige eenden (min. 15 inz.) 
6197. Ereprijs voor de fraaiste gans (min. 4 inz.) 

Jeugdprijzen ook voor niet leden 
6198. Ereprijs voor de fraaiste kwaker 
6199. Ereprijs voor de fraaiste overige eenden 
6200. Ereprijs voor de fraaiste gans 

Prijzen worden uitgereikt op de jaarvergadering 
 

 
(301)Hollandse Kropper Club 
Secretaris: Fedde van der Ploeg, Wierplas 7, 8381 CD Vledder. 
Tel. 0521-551371, e-mail: ploeg.vd.f@ziggo.nl, 
www.sierduif.nl/hollandsekropperclub.nl. IBAN: NL 84 INGB 0001 8514 99.  

Prijzenschema Clubshow bij Oneto 
6400. Sam de Zoete-trofee voor het fraaiste dier, aangeboden door de 

nabestaanden 
Deze trofee heeft een looptijd van 10 jaar, winnaar ontvangt een 
herinneringsmedaille 

6401. Beker of € 25,00 (naar keuze) voor het fraaiste dier 
6402. C.A.M. Spruyt-herinneringsprijs + € 12,00 voor het fraaiste dier jong 

eigen fok 
6403. € 12,50 voor de inzender met het hoogst aantal punten (minimaal 6 

dieren) 
6404. Spruijtbeker uit 1921 voor het fraaiste kwartet in één kleur (doffer en 

duivin oud, doffer en duivin jong). Deze beker wordt gewonnen door de 
fokker die na 10 jaar het vaakst heeft gewonnen. Een 
herinneringsmedaille wordt jaarlijks toegekend. 

6405. Beljaarsbokaal voor de fraaiste Rood- of Geelroek. Te winnen door 2x 
achter elkaar te winnen of 3x in totaal. 

6406. Beker geschonken door OH-Meeuwclub. Te winnen door de fraaiste 
van een jeugdlid. 

6407. € 5,00 voor de fraaiste roek oud 
6408. € 5,00 voor de fraaiste roek jong 
6409. € 2,50 voor de fraaiste roek jong op 1 na 
6410. € 5,00 voor de fraaiste bont oud 
6411. € 5,00 voor de fraaiste bont jong 
6412. € 2,50 voor de fraaiste bont jong op 1 na 
6413. € 5,00 voor de fraaiste getijgerd oud 
6414. € 5,00 voor de fraaiste getijgerd jong 
6415. € 2,50 voor de fraaiste getijgerd jong op 1 na 
6416. Erediploma voor het fraaiste dier in elke kleurslag (min. 2 dieren) 
6417. Bord met een foto van de mooiste der niet-erkende kleurslagen. 

Prijzenschema districtshows bij Noordshow en Bondsshow NBS 
6418. € 12,50 voor het fraaiste dier (minimaal 10 dieren) 
6419. € 5,00 voor het fraaiste dier jong 
6420. HKC-Kerstbal of € 2,50 per 5 ingezonden dieren (zoveel mogelijk over 

de kleurslagen te verdelen) 

Prijzenschema overige nationale en open tentoonstellingen 
6421. € 2,50 of HKC-Kerstbal voor het fraaiste dier (minimaal 5 dieren) 
6422. € 2,50 of HKC-Kerstbal voor het fraaiste dier op 1 na (min. 20 dieren) 

Jongdierencomptitie 
6423. De meeste punten met 2 dieren op 2 shows 
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(302)Nationale Voorburgse Schildkropper 
Club 
Secretaris: Rikus Hagenauw, Trenakkerweg 2, 9321 TR Peize.  
Tel. 050-5032924, e-mail: renkhagenauw@gmail.com, www.sierduif.nl/voorburger. 

Prijzenschema Clubshow bij de Keistadshow 
6475. C.S.Th.van Gink wisselbeker en een beeldje voor de fraaiste. 
6476. Beeldje voor de fraaiste ander geslacht. 
6477. Siervoorwerp met embleem voor de fraaiste doffer oud. 
6478. Siervoorwerp met embleem voor de fraaiste duivin oud. 
6479. Siervoorwerp met embleem voor de fraaiste doffer jong. 
6480. Siervoorwerp met embleem voor de fraaiste duivin jong. 
6481. Schilderijtje agbd. fam van Kaam voor het fraaiste kwartet mo+vo+mj+vj 

ongeacht kleur. 
6482. Siervoorwerp voor het fraaiste dier van een jeugdlid. 

Bij meer dan 50 inzendingen: 
6483. € 5,00 voor de fraaiste doffer ongeband intensief gekleurd 
6484. € 5,00 voor de fraaiste duivin ongeband intensief gekleurd 
6485. € 5,00 voor de fraaiste doffer geband (niet witband) intensief gekleurd 
6486. € 5,00 voor de fraaiste duivin geband (niet witband) intensief gekleurd 
6487. € 5,00 voor de fraaiste doffer ongeband verdund gekleurd 
6488. € 5,00 voor de fraaiste duivin ongeband verdund gekleurd 
6489. € 5,00 voor de fraaiste doffer geband (niet witband) verdund gekleurd 
6490. € 5,00 voor de fraaiste duivin geband (niet witband) verdund gekleurd 
6491. € 5,00 voor de fraaiste gezoomd, gekrast of witband 
6492. Per 10 te keuren dieren € 2,50 ter vrije beschikking van de keurmeester 

Bij minder dan 50 dieren wordt € 5,00 verlaagd naar € 2,50. 
Minimum predicaat 93 punten. Deze show telt als verplichte show mee 
voor het algemene clubkampioenschap  

Prijzenschema’s districtshows bij Peelhorstshow; S.Z.N.; S.N.N. en 
Gelderlandshow 
Bij meer dan 35 inzendingen: 

6493. Siervoorwerp voor de fraaiste. 
6494. € 5,00 voor de fraaiste doffer oud 
6495. € 5,00 voor de fraaiste duivin oud 
6496. € 5,00 voor de fraaiste doffer jong 
6497. € 5,00 voor de fraaiste duivin jong 

Bij 10 t/m 35 inzendingen: 
6494 t/m 6497 wordt € 2,50 i.p.v. € 5,00. 
Bij minder dan 10 inzendingen: 

6498. Siervoorwerp voor de fraaiste. 
De siervoorwerpen zijn aangeboden door Bert Vreeman 
Deze shows tellen mee voor het algemene clubkampioenschap 

 
 
 

 
(303)Engelse Kropper- en Dwergkropperclub 
Secretaris: H. Kruize, Rapenburg 48, 7161 EC Neede. Tel. 0545-292699. 
E-mail: harrie.kruize@yahoo.nl. Contributie: € 10,00,  
IBAN: NL55 INGB 0662 8611 40. 

Prijzenschema Clubshow (show krijgt bericht) 
6550. Beker of € 10,00 voor de fraaiste Engelse Kropper 
6551. Beker of € 10,00 voor de fraaiste Engelse dwergkropper 
6552. € 100,00 aan predicaatprijzen 

Prijzenschema districtshows (shows krijgen bericht) 
Bij minimaal 10 Kroppers of Dwergkroppers: 

6553. € 6,50 voor de fraaiste Engelse Kropper 
6554. € 6,50 voor de fraaiste Engelse Dwergkropper 

Bij minimaal 20 Kroppers of Dwergkroppers: 
6555. € 6,50 voor de fraaiste Engelse Kropper 
6556. € 3,25 voor de fraaiste op 1 na 
6557. € 6,50 voor de fraaiste Engelse Dwergkropper 
6558. € 3,25 voor de fraaiste op 1 na 
 

 

(304)Nederlandse Norwich Kropper Club 
Secretaris: W. Jongeneel, Kanariesprenk 309, 4386 DM Vlissingen. Tel. 0118-
217380 of 06-18848805, e-mail: be7xf5@kpnmail.nl, Contributie € 15,00. IBAN: 
NL12 INGB 0003 0246 52. 

Prijzenschema Clubshow bij de Bondsshow NBS 
6625. € 15,00 voor de fraaiste 
6626. Foto clubkampioen op canvas voor de fraaiste  

Bij minimaal 4 dieren per kleurslag: 
6627. € 7,50 voor de fraaiste min. 94 punten 

 Prijzenschema districtshow bij de Keistadshow 
6628. € 10,00 voor het fraaiste dier 
6629. € 3,50 voor het fraaiste dier van iedere kleurslag 

minimaal 4 dieren en 94 punten. 

 Prijzenschema overige shows 
Bij minimaal 11 dieren: 

6630. € 3,50 voor het fraaiste dier 
Bij minimaal 21 dieren: 

6631. € 5,00 voor het fraaiste dier 
6632. € 2,50 voor het fraaiste dier op 1 na 

Bij minimaal 31 dieren: 
6633. € 4,50 voor het fraaiste dier 
6634. € 2,50 voor het fraaiste dier op 1 na 
6635. € 2,50 voor het fraaiste dier op 2 na 
 

 

(305)Nederlandse Brünner Kropper Club 
Secretaris: J.J. v.d. Siepkamp, Violier 9, 3434 HE Nieuwegein. 
Tel. 030-6464308, e-mail: brunner.jouke@kpnmail.nl, www.brunnerkropperclub.nl. 
Contributie € 15.00. IBAN: NL09 INGB 0000 6327 83. 

Prijzenschema Clubshow bij de Bondsshow NBS 
6700. Clubprijs voor de fraaiste Brünner Kropper 
6701. Clubprijs voor de fraaiste Brünner Kropper ander geslacht 
6702. Clubprijs voor het fraaiste dier per keurmeester 
6703. Clubprijs voor het fraaiste dier van een jeugdlid 
6704. Wisselprijs een schilderij voor het fraaiste 6 tal in één kleurslag 

Definitief te winnen drie keer achter elkaar of vijf maal in het totaal 
6705. Fraaiste collectie van 4 dieren per kleur- of tekeninggroep een clubprijs 

1 groep wit, 2 groep zwart, 3 groep rood en geel, 4 groep blauw 
zwartgeband, 5 groep rood- geel- en blauwzilver geband, 6 groep 
schimmels, 7 groep getijgerd en oojevaar, 8 groep wit geband, 9 groep 
bont en 10 groep geëksterd, 11 groep overige kleurslagen.Gemiddeld 
94 punten per groep en minimaal twee inzenders. 
Bij meer dan 15 dieren per kleur- of tekeninggroep: 

6706. Clubprijs voor het fraaiste 4 tal op één na 
Bij meer dan 30 dieren per kleur- of tekeninggroep: 

6707. Clubprijs voor het fraaiste 4 tal op twee na 
Alleen het beste viertal per inzender dingt mee naar de prijzen. 

Prijzenschema distrIctshows bij Gelderlandshow, EZHSV, 
Keistadshow en Oneto 
Bij minimaal 30 dieren en drie inzenders: 

6708. Clubprijs voor de fraaiste doffer oud 
6709. Clubprijs voor de fraaiste duivin oud 
6710. Clubprijs voor de fraaiste doffer jong 
6711. Clubprijs voor de fraaiste duivin jong 

Prijzenschema overige nationale en open tentoonstellingen 
Bij minimaal 30 dieren en drie inzenders: 

6712. € 5,00 voor de fraaiste 
6713. € 3.50 voor de fraaiste ander geslacht 

 
(306)Holle Kropper Club 
Secretaris: P.L. v.d. Spek, Koekamp 23, 2623 XN Delft 
Telefoon 015-2610828, e-mail: vanderspek@ziggo.nl. IBAN: NL47 RBRB 0989 
7181 23. 

Prijzenschema Clubshow bij de Bondsshow NBS 
6775. Sierprijs voor het fraaiste dier 
6776. A.P.J. van der Kaay-prijs voor de fraaiste witroek 
6777. A. Maes-prijs voor de fraaiste roek m.u.v. witroek 
6778. Gerrit Bontekoe-prijs voor de fraaiste getekende (bont of getijgerd) 

Winnaars van bovenstaande prijzen komen niet in aanmerking voor 
onderstaande prijzen 

6779. € 4,50 voor de fraaiste roek oud 
6780. € 4,50 voor de fraaiste roek jong 
6781. € 4,50 voor de fraaiste bont/getekend oud 
6782. € 4,50 voor de fraaiste bont/getekend jong 

mailto:renkhagenauw@gmail.com
http://www.sierduif.nl/voorburger
mailto:harrie.kruize@yahoo.nl
mailto:be7xf5@kpnmail.nl
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6783. € 3,50 t.v.b. per 20 dieren boven de 30 ingezonden dieren 
6784. € 4,50 voor ieder dier met predicaat “U” welke geen erecertificaat heeft 

Deze show telt mee voor het clubkampioenschap 

Prijzenschema districtshows bij EZHSV, S.N.N., Gelderlandshow 
en Oneto 
Bij minimaal 12 dieren: 

6785. € 4,50 voor het fraaiste dier 
Bij minimaal 20 dieren: 

6786. € 4,50 voor het fraaiste dier 
6787. € 3,50 voor het fraaiste dier op 1 na 

Bij minimaal 30 dieren: 
6788. € 4,50 voor het fraaiste dier 
6789. € 3,50 voor de fraaiste doffer oud 
6790. € 3,50 voor de fraaiste duivin oud 
6791. € 3,50 voor de fraaiste doffer jong 
6792. € 3,50 voor de fraaiste duivin jong 
6793. € 3,50 t.v.b. keurmeester, per 20 dieren boven de 30 ingezonden dieren 

Het fraaiste dier komt niet in aanmerking voor de andere prijzen 
Deze show telt mee voor het clubkampioenschap 

 

 

(308)Vereniging van Valencianafokkers 
Geen opgave ontvangen! 

 
(309)Steiger- en Stellerkropperclub 
Secretaris: R. v.d. Westerlo, Norbertijnenstraat 12, 5705 AW Helmond. 
Tel. 0492-547583 of 06-22966324, e-mail: w.westerloo@upcmail.nl 
Contributie € 12,00, jeugdleden € 6,00. IBAN: NL57 INGB 0000 2095 81. 

Prijzenschema Clubshow bij de Keistadshow 
7000. € 10,00 voor het fraaiste dier elk ras 
7001. € 5,00 voor de fraaiste doffer jong elk ras 
7002. € 3,50 voor de fraaiste doffer jong op 1 na elk ras 
7003. € 2,50 voor de fraaiste doffer jong op 2 na elk ras 
7004. € 5,00 voor de fraaiste duivin jong elk ras 
7005. € 3,50 voor de fraaiste duivin jong op 1 na elk ras 
7006. € 2,50 voor de fraaiste duivin jong op 2 na elk ras 

Bij meer dan 25 dieren extra prijzen voor: 
7007. € 3,50 voor de fraaiste doffer oud elk ras 
7008. € 2,50 voor de fraaiste doffer oud op 1 na elk ras 
7009. € 3,50 voor de fraaiste duivin oud elk ras 
7010. € 2,50 voor de fraaiste duivin oud op 1 na elk ras 

Prijzen zijn alleen te winnen in concurrentie en minimaal 93 punten 

Prijzenschema districtshows bij  S.N.N. en Bondsshow NBS 
Bij minimaal 10 dieren per ras: 

7011. € 5,00 voor het fraaiste dier elk ras 
7012. € 3,50 voor het fraaiste dier op 1 na elk ras 
 

 
(311)Speciaalclub voor Zeldzame 
Kropperrassen 
Secretaris: M.C. Timmerman, Oudepolderdijk 1, 4301 PA Zierikzee. 
Tel. 0111-416538, e-mail: zeldzamekroppers@kpnmail.nl. 

 Speciaalclub Zeldzame Kropperrassen NL 
Clubrassen: Akenerband-, Beierse-, Ekster- k.b., Elzasser-, Franse-, Ganskop-, 
Gentse-, Hana-, Hessische-, Hongaarse-, Horsman-, Leuvense Sinoor-, Ned. 
Krulveer-, Nieder Bayerische-, Moravische-, Oostenrijkse Ekster-, Oud-Duitse-, 
Pommerse-, Rijsselse-, Saksische-, Silezische-, Starwitzer-, Slowaakse-, 
Starwitzer-, Thüringer-, Tsjechische- en Zeeuwse Dwergkropper. 

Prijzenschema clubshow bij de Bondsshow NBS en een door de 
leden aan te wijzen districtshow 

7075. € 10,00 voor een duivin kaalbenig 
7076. € 10,00 voor een doffer kaalbenig 
7077. € 10,00 voor een duivin vedervoetig  

7078. € 10.00 voor een doffer vedervoetig 
Prijzen t.v.b. van de keurmeester voor een duif met de meeste 
rasuitstraling, minimaal 94 punten. 

 

 
(314)Damascener Club Nederland 
Secretaris: Jerry Hoekman, Tureluur 57, 8281 EC Genemuiden. Tel. 06-10100320, 
e-mail: jerryherry@home.nl, www.damascener.nl. Catalogi naar P. Langenkamp,  
e-mail: pbmlangenkamp@gmail.com. 

Prijzenschema jubileum Clubshow bij S.N.N. 
5650. DCN plaquette voor alle inzenders 
5651. NBS jubileum plaquette voor het fraaiste kwartet geband 
5652. KVV jubileum plaquette voor het fraaiste kwartet gekrast 
5653. DCN beeldje voor de fraaiste man oud geband 
5654. DCN beeldje voor de fraaiste man jong geband  
5655. DCN beeldje voor de fraaiste vrouw oud geband 
5656. DCN beeldje voor de fraaiste vrouw jong geband 
5657. DCN beeldje voor de fraaiste man oud gekrast 
5658. DCN beeldje voor de fraaiste man jong gekrast 
5659. DCN beeldje voor de fraaiste vrouw oud gekrast 
5660. DCN beeldje voor de fraaiste vrouw jong gekrast 
5661. € 5,00 per 10 ingezonden dieren 

Prijzenschema districtshows bij de Noordshow, Keistadshow en 
Gelderlandshow 

5662. Clubcertificaat voor het fraaiste dier 
5663. € 5,00 per 15 ingezonden dieren 

Prijzenschema overige nationale en open shows 
5664. € 5,00 per 15 ingezonden dieren 

Minimum predicaat 93 punten 
 

 
(315)Schoonheids Postduiven Club 
Secretaris: Sytze de Bruine, Burg.Dusarduynstraat 7, 4551 SV Sas van Gent. 
Tel. 0115-453003, e-mail: sdebruine1@zeelandnet.nl, http://spc.sierduif.nl. 
Clubrassen: Ned.Schoonheids Postduif, Belgische Schoonheids Postduif, Duitse 
Schoonheids Postduif, Kleurpostduif, Dragoon, Show-Antwerp, Show-Homer, 
Exhibition Homer, Genuine-Homer, Giant-Homer en Show-Racer 

Prijzenschema jongdierendag en Clubshow bij de Bondsshow 
NBS 

5750. Louis Maas-prijs fraaiste kwartet (m/o, v/o, m/j, v/j) één ras en eigen fok 
(alleen te winnen op de Bondsshow ) 
Bij 5 t/m 24 dieren per ras: 

5751. € 7,50 + Erecertificaat voor de fraaiste 
Bij 25 t/m 49 dieren per ras: 

5752. € 7,50 + Erecertificaat voor de fraaiste 
Bij 50 t/m 74 dieren per ras: 

5753. € 7,50 + Erecertificaat voor de fraaiste 
5754. Erecertificaat voor de fraaiste op 1 na 
5755. Erecertificaat voor de fraaiste op 2 na 

Bij 75 of meer dieren per ras: 
5756. € 7,50 + Erecertificaat voor de fraaiste 
5757. Erecertificaat voor de fraaiste op 1 na 
5758. Erecertificaat voor de fraaiste op 2 na 
5759. Erecertificaat voor de fraaiste op 3 na 

Prijzenschema districtshows bij S.N.N., Delta-Show, S.Z.N., 
Keistadshow en Noordshow 

5760. € 5,00 voor de fraaiste van ieder clubras minimum 5 dieren per ras.  
5761. € 5,00 voor de fraaiste van ieder clubras van een jeugdlid 

Bovenstaande prijzen alleen te winnen door leden. 

 
(316)Nederlandse Wrat- & Kipduiven 
Speciaalclub 
Secretaris: Erwin Haemhouts, Ilse Velden 10, B-2260 Westerlo (B). 
Tel. +32 492646406, e-mail: erwin.haemhouts@gmail.com. Contributie € 12,00. 
IBAN: BE16731044882174. 
Clubrassen: Carrier, Valkenet, Franse-, Neurenberger- en Steinheimer Bagadet, 
Florentiner,Huhnschecke en Maltezer Kipduif 

Prijzenschema Clubshow bij de Bondsshow NBS 
7300. Artistiek certificaat voor het beste dier van de clubrassen 
7301. Unieke stalplaat voor iedere inzender die minimaal 6 dieren van de 

clubrassen inzendt 

mailto:w.westerloo@upcmail.nl
mailto:zeldzamekroppers@kpnmail.nl
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(317)Kingduivenspeciaalclub 
Secretaris: Jouke v.d. Siepkamp,  Violier 9, 3434 HE Nieuwegein. 
Tel: 030-6064308, e-mail brunner.jouke@kpnmail.nl,  www.dutchkingclub.nl. 
Contributie € 15.00, jeugdleden € 7.50. IBAN: NL71 RABO 0159 2356 26. 

Prijzenschema voor alle erkende tentoonstellingen 
7375. € 5,00 per 20 ingeschreven dieren t.v.b. keurmeester. Te verdelen over 

zoveel mogelijk kleurslagen. Minimaal 2 leden-inzenders 

Prijzenschema Clubshow bij de Gelderlandshow 
7376. Ereprijs voor het fraaiste dier 
7377. Ereprijs voor het fraaiste dier ander geslacht  
7378. Ereprijs per 15 gekeurde dieren (verdeeld over zoveel mogelijk 

kleurslagen, ter vrije beschikking keurmeester) 
7379. Clubcertificaat voor het fraaiste dier groep 1 (wit) 
7380. Clubcertificaat voor het fraaiste dier groep 3 ( bruinzilver, roodzilver, 

dominant rood, geelzilver geband en geelzilver gekrast) 
7381. Clubcertificaat voor het fraaiste dier groep 4 ( blauw zwartgeband, 

blauwzilver donkergeband, blauw- en blauwzilver gekras, blauw 
ongeband en blauwschimmel) 

7382. Clubcertificaat voor het fraaiste dier groep 5 (zwart, andalusisch blauw, 
bruin, alle indigo kleuren) 

7383. Clubcertificaat voor het fraaiste dier groep 6 (alle bonte en getijgerde) 
7384. Clubcertificaat voor het fraaiste dier groep 7 (recessief rood en geel, 

dun en veelkleur) 
7385. Clubcertificaat voor het fraaiste dier in groep 8 (overige kleuren AOC 

klasse) 
7386. Fraaiste dier van een jeugdlid 

Prijzenschema voor de Bondsshow NBS en alle provinciale 
bondstentoonstellingen 
Bij minimaal 20 dieren 

7387. Ereprijs voor de fraaiste doffer 
7388. Ereprijs voor de fraaiste duivin 

Prijzen alleen voor leden die hun contributie hebben voldaan en in 
concurrentie. 

 

 
(318)Engelse Modena Club Nederland 

Geen opgave ontvangen ! 
 

 
(319)Duitse Modenaclub Nederland 
Secretaris: Jouke v.d. Siepkamp, Violier 9, 3434 HE Nieuwegein. 
Tel. 030-6064308, e-mail: brunner.jouke@kpnmail.nl, http://duitsemodenaclub.nl. 
Contributie: € 20,00, jeugdleden: € 10,00. IBAN: NL37 INGB 0007 4588 48. 

Prijzenschema 1e Clubshow bij de Bondsshow NBS en 2e bij de 
Gelderlandshow 

7525. Ereprijs voor de fraaiste van de keurmeester 
7526. Ereprijs voor de fraaiste Gazzi (minimaal 40 dieren) 
7527. € 7,50 per 10 ingezonden dieren die nog geen prijs hebben gewonnen 

Prijzenschema overige tentoonstellingen met min. 50 inzendingen 
7528. € 10,00 voor de fraaiste 
7529. € 10,00 voor de fraaiste op 1 na 
7530. Per 20 ingezonden dieren een geldprijs van 2,50 euro t.v.b. van de 

keurmeester 
De prijzen dienen zoveel mogelijk te worden verspreid over de 
verschillende kleurslagen (één prijs per dier) met minimaal 93 punten 
en in concurrentie. 

Jeugdshow Laren (ook voor niet leden) 
7531. Ereprijs voor de fraaiste 
7532. Ereprijs voor de fraaiste op 1 na (in concurrentie) 
 

 
(320)Oud-Hollandse Meeuwclub 
Secretaris: S. Broersma, Pastoryleane 41, 8804 SB Tzum. 
Tel. 0517-452227, e-mail: info@ohmeeuw.nl; http://ohmeeuw.nl  
Contributie € 17,50, jeugdleden € 8,75. IBAN: NL27 INGB 0000 4396 23. 

Prijzenschema Clubshow bij de Keistadshow 
7600. Moezelaarplaquette + €20,- voor de fraaiste doffer oud 
7601. Moezelaarplaquette + €20,- voor de fraaiste duivin oud 
7602. Moezelaarplaquette + €20,- voor de fraaiste doffer jong 
7603. Moezelaarplaquette + €20,- voor de fraaiste duivin jong 
7604. Moezelaarbokaal + certificaat voor het fraaiste dier jong 
7605. € 5,- per 15 ingezonden dieren 
7606. Beker + certificaat voor het fraaiste dier van een jeugdlid 
7607. Ere-certificaat voor de fraaiste doffer oud op één na 
7608. Ere-certificaat voor de fraaiste duivin oud op één na 
7609. Ere-certificaat voor de fraaiste doffer jong op één na 
7610. Ere-certificaat voor de fraaiste duivin jong op één na 
7611. Wisselbeker + certificaat voor het fraaiste dier in iedere kleurslag 
7612. Wisselbeker + certificaat voor de fraaiste collectie in iedere kleurslag 

De prijzen zijn alleen te winnen door leden van de Oud-Hollandse 
Meeuwclub. 
De geldprijzen dienen zoveel mogelijk over de verschillende kleurslagen 
verdeeld te worden, doch dienen te worden toegekend aan de fraaiste 
dieren in de betreffende kleurslagen. 

Prijzenschema bij de Bondsshow NBS 
7613. Moezelaar plaquette + certificaat voor het fraaiste dier bij minimaal 25 

dieren 
7614. Bronzen eigenslag medaille + certificaat voor het fraaiste dier ander 

geslacht 
7615. Medaille + certificaat voor het fraaiste dier op 1 na bij minimaal 50 

dieren 
7616. €5,00 per 15 ingezonden dieren 
7617. Erecertificaat voor het fraaiste dier op 2 na bij minimaal 75 dieren. 
7618. Erecertificaat voor het fraaiste dier op 3 na bij minimaal 100 dieren 

Prijzenschema districtshows bij de Deltashow, S.N.N., van 
Pallandtshow, Noordshow, Maasdalshow en Gelderlandshow 

7619. Bronzen eigenslag medaille + certificaat voor het fraaiste dier bij 
minimaal 25 dieren 

7620. Medaille + certificaat voor het fraaiste dier op 1 na bij minimaal 50 
dieren 

7621. € 5,00 per 15 ingezonden dieren 
7622. Erecertificaat voor het fraaiste dier op 2 na bij minimaal 75 dieren. 
7623. Erecertificaat voor het fraaiste dier op 3 na bij minimaal 100 dieren 

Prijzenschema overige shows 
7624. Bronzen eigenslag medaille + certificaat voor het fraaiste dier bij 

minimaal 25 dieren 
7625. Medaille + certificaat voor het fraaiste dier op 1 na bij minimaal 50 

dieren 
 

 
(321)Antwerpse Smierelclub 
Secretaris: J.D. van Doorn, Postbus 253, 4330 AG Middelburg. 
Tel. 0118–636309, e-mail: jdvandoorn@zeelandnet.nl   
Contributie € 10,- per jaar. IBAN: NL88 INGB 0002 7080 34. 

Prijzenschema Clubshow bij de Keistadshow 
7675. Oorkonde met foto voor de fraaiste 
7676. Beker (of geldprijs) voor de fraaiste oud 
7677. Standaard (of geldprijs) voor de fraaiste oud op 1 na 
7678. Beker (of geldprijs) voor de fraaiste jong 
7679. Standaard (of geldprijs) voor de fraaiste jong op 1 na 
7680. € 5,00 voor de fraaiste zwart 
7681. € 5,00 voor de fraaiste blauw zwart geband 
7682. € 5,00 voor de fraaiste rood 
7683. € 5,00 voor de fraaiste rood op 1 na 
7684. € 5,00 voor de fraaiste geel 
7685. € 5,00 voor de fraaiste blauwzilver geband 
7686. € 5,00 voor de fraaiste roodzilver geband 
7687. € 5,00 voor de fraaiste geelzilver geband 
7688. € 5,00 voor de fraaiste zwart gekrast 
7689. € 5,00 voor de fraaiste blauw gekrast 
7690. € 5,00 voor de fraaiste roodzilver gekrast 
7691. € 5,00 voor de fraaiste geelzilver gekrast 
7692. € 5,00 voor de fraaiste overige erkende kleuren 

Prijzenschema 2e Clubshow bij de Bondsshow NBS 
7693. € 5,00 voor de fraaiste doffer oud 
7694. € 5,00 voor de fraaiste duivin oud 
7695. € 5,00 voor de fraaiste doffer jong  
7696. € 5.00 voor de fraaiste doffer jong op 1 na 
7697. € 5,00 voor de fraaiste duivin jong 
7698. € 5,00 voor de fraaiste duivin jong op 1 na 

Prijzenschema districtshow bij S.Z.N. 
7699. € 5,- voor de fraaiste doffer oud 
7700. € 5,- voor de fraaiste duivin oud 
7701. € 5,- voor de fraaiste doffer jong 
7702. € 5,- voor de fraaiste duivin jong 

Prijzenschema alle overige tentoonstellingen 
7703. € 5,00 voor de fraaiste 
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(322)Figurita Club Nederland 
Secretaris: Jouke v.d. Siepkamp, Violier 9, 3434 HE Nieuwegein. 
Tel. 030-6064308, e-mail: brunner.jouke@kpnmail.nl, Contributie € 15,00. 
IBAN: NL14 RABO 0158 3877 08. 

Prijzenschema Clubshow bij de Bondsshow NBS 
7750. Figurita beeldje voor de fraaiste 
7751. Oorkonde fraaiste kaalbenig wit 
7752. Oorkonde fraaiste kaalbenig in de gebande kleurslagen 
7753. Oorkonde fraaiste kaalbenig in de enkelkleurigen (zwart- dun, rood en 

geel) 
7754. Oorkonde fraaiste kaalbenig in de overige kleurslagen 
7755. Oorkonde fraaiste bekousd 
7756. Beker fraaiste van een jeugdlid 

Prijzenschema overige nationale en open shows en de Prachtduif 
in Turnhout (B) 
Minimaal 30 ingezonden dieren van tenminste drie inzenders: 

7757. Siervoorwerp voor de fraaiste 
7758. € 5,00 voor de fraaiste op één na van de keurmeester 
7759. € 2,50 voor de fraaiste op twee na van de keurmeester 
7760. € 2,50 ter vrije beschikking van de keurmeester voor een bijzondere 

kleur of variëteit 
Voor alle prijzen geldt minimum predicaat 95 pnt. 

 
 
 
 
 

 
(323)Meeuwenclub 
Secretaris: G. de Vries jr., Goutumerdyk 20, 9084 AE Goutum. 
Tel. 058-2883391, e-mail: g.vriesjunior@chello.nl, http://meeuwenclub.sierduif.nl. 
Contributie € 15,00. IBAN: NL34 INGB 0000 4768 42. 
Clubrassen: Afrikaanse-, Akener Lakschild-, Anatolische-, Barbarisi-, Domino-, 
Duitse Kleurstaart-, Duitse Schild-, Gentse-, Hamburger Sticken-, Italiaanse-, 
Luikse-, Oosterse-, Oudduitse-, Oudoosterse Meeuw, Engelse Owl, Luikse Barbet, 
Turbit, Turbiteen en Vlaanderse Smierel.  

Prijzenschema Clubshow bij de Bondsshow NBS 
7825. € 10,00 voor de fraaiste middensnavelige Meeuw 
7826. € 10,00 voor de fraaiste kortsnavelige Meeuw  
7827. € 20,00 voor het fraaiste viertal kortsnavelige Meeuwen 
7828. € 20,00 voor het fraaiste viertal middensnavelige Meeuwen  
7829. Oorkonde voor het fraaiste dier van een jeugdlid 

Bij 3 t/m 15 dieren per clubras: 
7830. Oorkonde + € 5,00 voor de fraaiste 

Bij 16 t/m 30 dieren per clubras: 
7831. Oorkonde + € 5,00 voor de fraaiste 
7832. € 5,00 voor de fraaiste op 1 na 

Bij 31 t/m 45 dieren per clubras: 
7833. Oorkonde + € 5,00 voor de fraaiste 
7834. € 5,00 voor de fraaiste op 1 na 
7835. € 5,00 voor de fraaiste op 2 na 

Bij 46 t/m 60 dieren per clubras: 
7836. Oorkonde + € 5,00 voor de fraaiste 
7837. € 5,00 voor de fraaiste op 1 na 
7838. € 5,00 voor de fraaiste op 2 na 
7839. € 5,00 voor de fraaiste op 3 na 

Bij 61 t/m 75 dieren per clubras: 
7840. Oorkonde + € 5,00 voor de fraaiste 
7841. 4x € 5,00 voor de fraaiste op 1 na, 2 na enz. 

Bij 76 t/m 90 dieren per clubras: 
7842. Oorkonde + € 5,00 voor de fraaiste 
7843. 5x € 5,00 voor de fraaiste op 1 na, 2 na enz. 

Bij 91 t/m 100 dieren per clubras: 
7844. Oorkonde + € 5,00 voor de fraaiste 
7845. 6x € 5,00 voor de fraaiste op 1 na, 2 na enz. 

Bij 101 en meer dieren per clubras: 
7846. Oorkonde + € 5,00 voor de fraaiste 
7847. 7x € 5,00 voor de fraaiste op 1 na, 2 na enz. 

Prijzenschema voor alle tentoonstellingen waar NBS 
erecertificaten worden uitgeloofd 

7848. € 5,00 per 15 dieren per clubras voor de fraaiste dieren 
Prijzen alleen te winnen door leden van de Meeuwenclub en de 
Vlaamse Meeuwduivenclub (enkel clubshow) Min. pred. 93 punten. 

 
(324)Chinese Meeuwenclub 

Geen opgave ontvangen! 

 
(325)Pauwstaartclub 
Secretaris: Hans van Diepen, Murillostraat 16, 1611 DC Bovenkarspel. 
Tel. 06-30248395, email: j.t.m.vandiepen@ziggo.nl. 

Prijzenschema Clubshow bij de Gelderlandshow  
7975. Beker voor het fraaiste dier 

Bij minimaal 2 dieren per kleurslag: 
7976. € 5,00 voor het fraaiste dier 

Bij minimaal 5 dieren per kleurslag: 
7977. € 7,00 voor het fraaiste dier 
7978. € 5,00 voor het fraaiste dier op 1 na 

Bij minimaal 10 dieren per kleurslag: 
7979. € 10,00 voor het fraaiste dier 
7980. € 7,00 voor het fraaiste dier op 1 na 
7981. € 5,00 voor het fraaiste dier op 2 na 

Bij minimaal 15 dieren per kleurslag: 
7982. € 12,50 voor het fraaiste dier 
7983. € 10,00 voor het fraaiste dier op 1 na 
7984. € 7,00 voor het fraaiste dier op 2 na 
7985. € 5,00 voor het fraaiste dier op 3 na 

Prijzenschema districtshows bij SNN en Oneto 
7986. € 5,00 per 5 ingezonden dieren t.v.b. de keurmeester 

Bij minimaal 15 dieren: 
7987. € 10,00 voor het fraaiste dier 

Bij minimaal 25 dieren: 
7988. € 10,00 voor het fraaiste dier 
7989. € 7,00 voor het fraaiste dier op 1 na 

Bij minimaal 50 dieren: 
7990. Beker voor het fraaiste dier 
7991. € 10,00 voor het fraaiste dier op 1 na 
7992. € 7,00 voor het fraaiste dier op 2 na 
7993. € 5,00 voor het fraaiste dier op 3 na 

Bij minimaal 75 dieren: 
7994. Beker voor het fraaiste dier 
7995. € 12,50 voor het fraaiste dier op 1 na 
7996. € 10,00 voor het fraaiste dier op 2 na 
7997. € 7,00 voor het fraaiste dier op 3 na 
7998. € 5,00 voor het fraaiste dier op 4 na 

Prijzen zijn alleen te winnen door clubleden, min. pred. 93 punten. 
 

 
(326)Indiase Pauwstaartclub 
Secretaris: M. v.d. Rijst, Reijmerinkstraat 22, 3815 MH Amersfoort. 
Tel. 033-2571117, e-mail: elongates@casema.nl, www.indiasepauwstaartclub.nl. .  
IBAN: NL87 INGB 0009 5525 66. 

Prijzenschema Clubshow bij de Keistadshow 
8050.  “Jan Plant trofee“ (wisselbeker) voor de fraaiste jonge duifr 
8051. Wisselbeker voor de fraaiste duivin 
8052. Wisselbeker voor het beste viertal 
8053. Plaquette voor de fraaiste op 1 na 
8054. Plaquette voor de fraaiste op 2 na 

Prijzen zijn alleen te winnen door  leden en min. pred.  94 punten. 
 

 
(328)Oud-Hollandse Kapucijnen-Fokkers 
Club 
Secretaris: M.B. Treffers, Heemraadstraat 36, 5165 VW Waspik. Tel. 0416-313038.  
e-mail: mbtreffers@home.nl, http://kapucijn.sierduif.nl.  
Contributie: € 20,00, jeugdleden € 10,00. IBAN: NL79 RABO 0124 9147 48. 

Prijzenschema Clubshow (jubileumshow) bij de Gelderlandshow 
8125. Badlaken met geborduurde afbeelding voor de fraaiste 
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8126. Badhanddoek met geborduurde afbeelding voor de fraaiste oude doffer 
8127. Badhanddoek met geborduurde afbeelding voor de fraaiste oude duivin 
8128. Badhanddoek met geborduurde afbeelding voor de fraaiste jonge doffer 
8129. Badhanddoek met geborduurde afbeelding voor de fraaiste jonge duivin 
8130. Mok voor de fraaiste eenkleurige in wit, rood of geel 
8131. Mok voor de fraaiste zwart of dun gemonnikt 
8132. Mok voor de fraaiste rood gemonnikt 
8133. Mok voor de fraaiste geel gemonnikt 
8134. Mok voor de fraaiste blauw- of blauwzilvergeband gemonnikt 
8135. Mok voor de fraaiste rood- of geelzilvergeband gemonnikt 
8136. Mok voor de fraaiste getijgerd gemonnikt 
8137. Mok voor de fraaiste in de klasse “Elke andere kleur” voor niet erkende 

kleurslagen, minimaal 5 dieren 
8138. Beker voor de fraaiste van een jeugdlid. Ook te winnen door niet leden, 

tevens wordt een jaar gratis lidmaatschap voor de OHKC aangeboden. 
8139. Op iedere 10 ingezonden dieren een geldprijs van € 5,- t.v.b.van de 

keurmeester evenredig verdeeld over de kleurslagen. Uitgezonderd 
winnaars EP 8125 t/m 8137. 
Vanwege het 60 jarig jubileum ontvangt iedere inzender een fraaie 
jubileum pen met opdruk. Kooien van winnaars worden voorzien van 
een rozet die de betreffende inzender mag behouden. 

Ereprijzen derbyshows bij S.N.N., Keistadshow en Noordshow 
8140. Badhanddoek met geborduurde afbeelding voor de fraaiste 
8141. Mok voor de fraaiste op 1 na 
8142. Op iedere 10 ingezonden dieren een geldprijs van € 3,50 t.v.b. van de 

keurmeester. 
Uitgezonderd winnaars EP 8140 en 8141. 

8143. Clubcertificaat voor de fraaiste van een jeugdlid. Ook te winnen door 
niet leden, tevens wordt een jaar gratis lidmaatschap voor de OHKC 
aangeboden. 

Jeugdshow Laren 
8144. Mok voor de fraaiste, ook te winnen door niet leden, tevens wordt een 

jaar gratis lidmaatschap voor de OHKC aangeboden.  
Alle prijzen zijn alleen te winnen met min. pred. 94 punten.(jeugd 92) 

 

 

(329)Krulduif, Schmalkaldener Moorkop en 
Trommelduivenclub 
Secretaris: Christoph van Geertsom, Kwekerijstraat 6b, B-2970 Schilde (B). 
Tel. +32-476579490, email: vangeertsom.christoph@hotmail.com 
Contributie € 15,00, jeugd € 7,50. IBAN: NL47 RBRB 0929 3702 52.  

Prijzenschema Clubshow bij de Noordshow 
8200. Trofee met rasafbeelding voor de beste kaalbenige Trommelduif 
8201. Trofee met rasafbeelding voor de beste voetbevederde Trommelduif 
8202. Trofee met rasafbeelding voor de fraaiste structuurduif 
8203. Trofee voor het fraaiste dier van een jeugdlid 
8204. € 2,50 per 5 dieren t.v.b. keurmeester 
8205. Jaar gratis lid van de KSTC voor niet leden 

Prijzenschema districtshows bij alle shows waar NBS 
erecertificaten zijn te winnen plus Reggeshow 

8206. Diploma voor het fraaiste dier van een jeugdlid 
8207. € 2,50 per 5 dieren, t.v.b. keurmeester 
8208. Jaar gratis lid van de KSTC voor niet leden 

Prijzenschema overige open tentoonstellingen 
8209. € 5,00 voor het beste dier van de clubrassen (min 5 dieren) 
8210. Jaar gratis lid van de KSTC voor niet leden 

 
(330)Speciaalclub van Vinkduivenfokkers in 
Nederland en België 
Secretaris: K.Bil, It Merkelân 25, 9244 CW Beetsterzwaag. Tel: 06-83693140, e-
mail: kbil@billysfarm.nl, www.vinkduif.nl. 

Prijzenschema Clubshow bij de Gelderlandshow 
8275. Wordt nagestuurd naar de organisatie 
 

 
(331)Nederlandse Kleurduiven liefhebbers 
Vereniging 
Secretaris: M. Apperlo, Annerstreek 40, 9468 AP Annen, Tel. 0592-273426,  
e-mail: m.apperlo@versatel.nl, http://kleurduiven.sierduif.nl. 
Contributie € 15,00, € 7,50 voor jeugdleden. IBAN: NL41 INGB 0002 9005 52. 
 

 
(332)Fokkersvereniging van Nederlandse 
Tuimelaars, F.N.T. 
Secretaris: R. Bijkerk, Rosa Caninalaan 9, 9674 EC  Winschoten 
Tel. 0597-414314, e-mail: roel.bijkerk@hetnet.nl 
Contributie € 20,00 per jaar. IBAN: NL06 RABO 0334 6048 42. 
Clubrassen: Amsterdamse Tippler, Nederlandse Hoogvlieger, Nederlandse 
Helmduif, Hagenaar, Amsterdamse Baardtuimelaar en Amsterdamse Hoogvlieger 

Prijzenschema Clubshow bij de Bondsshow NBS 
Amsterdamse Tippler: 

8425. Oorkonde voor het mooiste dier 
8426. Oorkonde voor het mooiste dier op 1 na 

Ned. Hoogvlieger: 
8427. Oorkonde voor het mooiste dier 
8428. Oorkonde voor het mooiste dier op 1 na 

Ned. Helmduif: 
8429. Oorkonde voor het mooiste dier 
8430. Oorkonde voor het mooiste dier op 1 na 

Hagenaar: 
8431. Oorkonde voor het mooiste dier 
8432. Oorkonde voor het mooiste dier op 1 na 

Amsterdamse Baardtuimelaar: 
8433. Oorkonde voor het mooiste dier 
8434. Oorkonde voor het mooiste dier op 1 na 

Amsterdamse.Hoogvlieger: 
8435. Oorkonde voor het mooiste dier 
8436. Oorkonde voor het mooiste dier op 1 na 

Prijzenschema districtshows bij S.N.N., Keistadshow, Winkel e.o. 
en Noordshow 

8437. Oorkonde voor het fraaiste dier van elk clubras 
Alle prijzen zijn te winnen met minimaal 94 pnt en in concurrentie van 
tenminste 6 dieren. 
Op de club- en districtshows zijn punten te verdienen voor de eigenslag 
FNT medailles verbonden aan het clubkampioenschap. 

 

 

(333)Oud Hollandse Tuimelaars Club 
Secretaris: T. Weerts Beekstraat 33 5843 AJ Westerbeek. 
Tel. 0485384359 e-mail: ohtc.secr.1@gmail.com, www.oudhollandsetuimelaar.nl 
Contributie: € 18,00, jeugdleden € 9,00. IBAN NL 36 INGB0003532694. 

Prijzenschema Clubshow bij de S.N.N. 
8500. J. van Eck Memorial beker. Deze is alleen te winnen door leden. Dit is 

een wisselbeker die jaarlijks overgaat naar de fraaiste getijgerde O.H.T. 
van de clubshow. Hij komt in het bezit van de winnaar die 3x achter 
elkaar deze titel behaalt, of bij 5x het behalen van deze titel. Deze prijs 
is ter nagedachtenis aan J. van Eck.  

8501. R. Meier Memorial beker. Deze is te winnen door Nederlandse leden. 
Dit is een wisselbeker die jaarlijks overgaat naar de fraaiste rood- of 
geelzilver roek o.h.t. van de clubshow. Hij komt in het bezit van de  
winnaar die 3x achter elkaar deze titel behaalt of bij 5x het behalen van 
deze titel. Deze prijs is ter nagedachtenis aan R. Meier 

8502. Wisselbeker voor de fraaiste O.H.T. AOC. Hij komt in het bezit van de  
winnaar indien 3x achter elkaar deze titel wordt behaald, of bij een 
vijftal keren het behalen van deze titel.  

8503. Ereprijs voor de fraaiste Oud Hollandse Tuimelaar 
8504. 5 x € 7,00 t.v.b. van de keurmeester tot 50 dieren 
8505. 8 x € 7,00 t.v.b. van de keurmeester bij 51 t/m 100 dieren 
8506. 11 x € 7,00 t.v.b. keurmeester bij 101 t/m 150 dieren 
8507. 14 x € 7,00 t.v.b. keurmeester bij 151 t/m 200 dieren 

Prijzenschema districtshow bij de Gelderlandshow 
8508. Ereprijs voor de fraaiste Oud Hollandse Tuimelaar 
8509. 3 x € 5,00 t.v.b. van de keurmeester bij minimaal 30 dieren 
8510. 6 x € 5,00 t.v.b. van de keurmeester bij minimaal 60 dieren 
 

(334)Langsnavelige Tuimelaar Club 
Geen opgave ontvangen! 
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(335)Deense Tuimelaars Club 
Secretaris: W.B. Halsema, G.F. Vosstraat 8, 8474 BH Oldeholtpade. 
Tel. 0561-688608, e-mail: halsema@msn.com, www.danishtumbler.com. 
Contributie € 15,00. IBAN: NL33 RABO 0119 7849 55. 

Prijzenschema Clubshow bij de S.N.N. 
8650. Fraaie medaille voor de fraaiste doffer van de keuring 
8651. Fraaie medaille voor de fraaiste duivin van de keuring 

Winnaar EP 8650 en 8651 zijn uitgesloten van onderstaande prijzen. 
8652. DTC oorkonde fraaiste eenkleurige (zwart, wit, rood of geel) 
8653. DTC oorkonde fraaiste eenkleurige op 1 na (andere kleur) 
8654. DTC oorkonde voor de fraaiste geëksterd (zwart, rood, geel of blauw) 
8655. DTC oorkonde fraaiste geëksterd op 1 na (andere kleur) 
8656. DTC oorkonde voor de fraaiste andere kleurslag 
8657. DTC oorkonde voor de fraaiste andere kleurslag op 1 na 

Prijzenschema districtshows bij Midden Veluweshow, Noordshow 
en Bondsshow NBS 
Bij minimaal 15 dieren: 

8658. DTC oorkonde voor de fraaiste doffer 
8659. DTC oorkonde voor de fraaiste duivin 

Bij minimaal 30 dieren: 
8660. DTC oorkonde voor de fraaiste doffer 
8661. DTC oorkonde voor de fraaiste doffer op 1 na 
8662. DTC oorkonde voor de fraaiste duivin 
8663. DTC oorkonde voor de fraaiste duivin op 1 na 

Prijzenschema overige shows waar Prov. NBS kampioenschappen 
worden gehouden 
Minimaal 20 dieren: 

8664. Oorkonde voor de fraaiste doffer 
8665. Oorkonde voor de fraaiste duivin 

Alle prijzen zijn alleen te winnen met minimaal 94 pnt. 

(337)Speciaalclub voor Weense 
Middensnavelige Tuimelaar en Wener 
Witschild 
Secretaris: D.J.R. Ojevaar, Hornweg 102, 1432 GP Aalsmeer. 
Tel. 0297-341172. IBAN: NL16 INGB 0003 6445 07. 

Prijzenschema Clubshow bij de Keistadshow 
Weense MiddensnaveligeTuimelaar: 

8725. € 10,00 voor de fraaiste doffer 
8726. € 10,00 voor de fraaiste duivin 

Wener Witschild: 
8727. € 10,00 voor het fraaiste dier 
 

 
(338)Vereniging van Nonduivenvrienden in 
Nederland 
Secretaris: Peter van Offeren, Kanaaldijk 24, 9493 TE De Punt. 
Tel. 0592-543063 of 06-30156676, e-mail: peter.van.offeren@xs4all.nl 
Contributie € 20,00. IBAN: NL91 INGB 0001 1970 11. 

Prijzenschema Clubshow bij Bondsshow NBS of Gelderlandshow 
8800. Bert Oskam plaquette  + rozet en diploma met foto winnend dier voor 

de fraaiste 
8801. Reservekampioen: rozet plus diploma met foto van het winnende dier. 
8802. Diploma met foto winnaar plus een rozet voor het fraaiste dier zwart 
8803. Diploma met foto winnaar plus rozet voor het fraaiste dier rood 
8804. Diploma met foto winnaar plus rozet voor het fraaiste dier dun 
8805. Diploma met foto winnaar plus rozet voor het fraaiste dier geel 
8806. Diploma met foto winnaar plus rozet voor het fraaiste dier blauw 
8807. Diploma met foto winnaar plus rozet voor het fraaiste dier blauw-, bruin- 

of khakizilver 
8808. Diploma met foto van de winnaar plus rozet voor het fraaiste dier 

aszilver 
Per dier wordt slechts 1 prijs uitgereikt en wel de hoogst behaalde prijs. 

8809. Onderzetter met afb. Nonduif voor de fraaiste dieren op 1 na in zwart, 
rood, dun, geel, blauw, blauw-, bruin-, of khakizilver, aszilver, AOC. 

8810. Diploma in lijst met foto voor de fraaiste jonge dieren in de kleurslagen 
zwart, rood, dun, geel, blauw, blauw-, bruin-, of khakizilver, aszilver, 
AOC. 

8811. Ereprijs voor het fraaiste kwartet in 1 kleur., geschonken door Peter 
8812. € 4,00 per 7 ingezonden dieren t.v.b. van de keurmeester 

Prijzenschema districtshows bij S.N.N., Oneto, S.Z.N., EZHSV en 
Keistadshow 

8813. Set van 2 onderzetters voor het fraaiste dier 
8814. Diploma met foto winnaar voor het fraaiste dier ander geslacht. 
8815. € 3.50 per 10 ingezonden dieren t.v.b. de keurmeester 

Prijzenschema bij alle tentoonstellingen waar een provinciaal 
N.B.S-kampioenschap gehouden wordt. 
Prijzen te winnen door iedereen: 

8816. Erecertificaat voor het fraaiste dier 
8817. € 3.50 per 10 ingezonden dieren t.v.b. van de keurmeester 

 
(339)Gezamenlijke Oosterse Roller Club 
Secretaris: C. Schrauwen, Canadapolderstraat 2, 4722 SH Schijf. 
Tel. 0165-342388, e-mail: cschrauwen2@gmail.com, www.gorf.nl.  

Prijzenschema voor alle shows waar NBS erecertificaten te 
behalen zijn 

8875. € 7,50 voor het fraaiste dier 
8876. € 3,50 voor elke 10 volgende dieren, rekening houden met 

moeilijkheidsgraad 

Prijzenschema open tentoonstellingen 
8877. € 3,50 voor het fraaiste dier (min. 10 inz.) 
8878. € 2,50 voor elke 10 volgende dieren, rekening houden met de 

moeilijkheidsgraad 
Minimum predicaat 93 punten 

 

 
(340)Kisfunfelegyhazer Tuimelaar Club 
Secretaris F. van Olst, Pieter van Vollenhovenlaan 19, 7251 AP Vorden 
Tel. 06-19659036, e-mail: fabiovanolst@hotmail.com, www.duivenfokker.nl 

Prijzenschema Clubshow bij de Bondsshow NBS 
8950. Oorkonde + € 10,00 fraaiste doffer 
8951. Oorkonde + € 10,00 fraaiste duivin 
8952. Oorkonde fraaiste zwart geëksterd 
8953. Oorkonde fraaiste blauw geëksterd 
8954. Oorkonde fraaiste rood geëksterd 
8955. Oorkonde fraaiste geel geëksterd 
8956. Oorkonde fraaiste zilver geëksterd  
8957. Oorkonde fraaiste eenkleurige 
8958. Oorkonde fraaiste AOC 

Prijzenschema overige nationale shows 
8959. Oorkonde fraaiste doffer  
8960. Oorkonde fraaiste duivin  

Prijzen worden alleen uitgereikt op de fokkersdag laatste zaterdag van 
augustus en zijn alleen te winnen in concurrentie met minimaal 1 
andere inzender. 

 

 
(341)Buitenlandse Kortsnavelige 
Tuimelaarsclub 
Secretaris: A.P. Stout, Waalbandijk 88, 6669 MD Dodewaard. 
Tel. 0488-428289, e-mail: aad_stout@msn.com, http://bktc.sierduif.nl. 
Clubrassen: Engelse Kortvoorhoofd, Altstammer, Koningsberger Reinoog, 
Koningsberger Kleurkop, Elbinger Witkoptuimelaar, Korte Berlijnse Tuimelaar, 
Hamburger Tuimelaar, Stettiner Tuimelaar, Prager Tuimelaar, Korte Weense 
Tuimelaar, Budapester Tuimelaar en Engelse Langvoorhoofd Tuimelaar. 

Prijzenschema Clubshow bij de Keistadshow 
Bij minimaal 6 ingezonden dier per clubras 

9025. € 7,00 voor de fraaiste in elk ras. (min 94 pnt) 

Prijzenschema alle nationale shows 
Bij meer dan 25 dieren alle clubrassen samen: 

9026. € 10,00 voor de fraaiste doffer jong 
9027. € 10,00 voor de fraaiste duivin jong 
9028. € 10,00 voor de fraaiste doffer oud 
9029. € 10,00 voor de fraaiste duivin oud 

Alleen voor leden, minimum predicaat 94 punten 
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(342)Groninger en Gelderse Slenken Club 
(GGSC) 
Secretaris: Pieter Jansma, Schoolstraat 14, 8388 MG Oosterstreek. Tel. 06-
23386658, e-mail: p.jansma@gmail.com , www.groningerengelderseslenkenclub.nl.  
Contributie: € 20,00. IBAN: NL04 SNSB 0705 8143 78. 

Prijzenschema Clubshows bij Gelderlandshow en S.N.N. 
9100. Certificaat en fles wijn voor het fraaiste dier van de clubrassen, min. 96 

punten 
9101. Certificaat voor het fraaiste dier op 1 na van de clubrassen, min. 95 

punten 

Prijzenschema bij de Bondsshow NBS 
9102. Certificaat en fles wijn voor het fraaiste dier van de clubrassen, min. 10 

dieren en 96 punten 
9103. Certificaat voor het fraaiste dier op 1 na van de clubrassen, min. 10 

dieren en 95 punten 

Alle prijzen zijn eenmaal te winnen door leden, alleen in concurrentie 
met minimaal één andere inzender. 

 

 
 

(343)Speciaalclub van Ringslagerrassen en 
de Smijter 
Secretaris: P.J.M. Gieskens, Stuyvesantstraat 189, 2593 GE Den Haag. 
Tel: 06-10848849, e-mail: p.gieskens@online.nl, IBAN: NL03 INGB 0705 3595 22. 

Prijzenschema Clubshow bij de Prachtduif te Turnhout (B) 
9175. Kampioenstrofee met rasafbeelding voor het beste dier van de 

clubrassen, 
9176. Trofee voor het beste dier per ras 
9177. Jaar gratis lidmaatschap voor niet leden 

Prijzenschema districtshows bij de Keistadshow en Affligem (B) 
9178. Trofee voor het beste dier van de clubrassen. 
9179. Jaar gratis lidmaatschap voor niet leden 

 
(344)Tentoonstellings Tippler Club 
Nederland 
Secretaris: T.J. v.d. Belt, Burg.de Beaufortweg 25, 3833 AD Leusden. 
Tel. 033-4321760. e-mail: tjvdbelt@gmail.com. Contributie € 15,00.  
IBAN: NL85 ABNA 0407 7751 96. 

Prijzenschema Clubshow bij de Keistadshow 
9250. Wisselbeker voor aangewezen dieren (aangeven met C.P.) 
9251. Bekertje voor de fraaiste Vliegtippler 
9252. Bekertje voor de fraaiste Showtippler 
9253. Oorkonde voor de fraaiste Vlieg- of Showtippler van een jeugdlid 
9254. Ieder lid ontvangt een korting op zijn/haar inschrijfgeld van € 1,00 

Prijzenschema districtshow bij de Bondsshow NBS 
9255. Oorkonde fraaiste Vliegtippler. (minimaal 4 dieren) 
9256. Oorkonde fraaiste Showtippler. (minimaal 4 dieren) 
 

 
(345)Speciaalclub Iberische Sierduivenrassen 

Geen opgave ontvangen ! 

 
 

ALGEMENE TENTOONSTELLINGSBEPALINGEN 
 
Artikel 1 
Voor de tentoonstellingen geldt het Tentoonstellingsreglement zoals 
opgesteld door het Facilitair Bureau KLN-NBS onverkort. Elke inzender 
wordt geacht de bepalingen in dat reglement te kennen. Het reglement is 
in het bezit van elke vereniging c.q. tentoonstellings organisatie. 
Het is op te vragen via www.kleindierliefhebbers.nl of www.sierduif.nl of 
bij het secretariaat van de tentoonstelling.  

Artikel 2 
Inschrijvingen moeten op het bij het vraagprogramma meegezonden 
inschrijfformulier of op de internetsite worden vermeld. 

Artikel 3 
Het formulier mag slechts informatie van één inzender bevatten. Op het 
formulier dient het volledige geldige verenigingsnummer en 
fokkersnummer van KLN en/of NBS te worden vermeld. Buitenlandse 
inzenders vermelden hun bondsnummer. 

Artikel 4 
Van konijnen moeten de oormerken worden vermeld. 

Artikel 5 
Het formulier wordt door de inzender ondertekend als bewijs dat hij/zij de 
tentoonstellingsbepalingen aanvaardt. 

Artikel 6 
Inzenders die bezwaar maken tegen vermelding van hun adresgegevens 
in de catalogus dienen dat op het inschrijfformulier kenbaar te maken. 

Artikel 6 
Elke inzender is verplicht om een catalogus te kopen en, indien dat 
wordt gevraagd, ook de administratiekosten te betalen. Per adres kan 
met één catalogus worden volstaan. 

Artikel 7 
Het inschrijfgeld moet gelijktijdig met het opzenden van het 
inschrijfformulier worden voldaan, of er moet een eenmalige machtiging 
tot automatische incasso worden afgegeven. 

Artikel 8 
Bij niet inzenden van ingeschreven dieren moeten door de inzender de 
verplichte kosten zijn/worden voldaan; deze worden niet terugbetaald. 

Artikel 9 
Dieren van diergroepen waarvoor een algemene entverplichting geldt 
moeten conform de daarvoor geldende regels zijn ingeënt. Legitiem 
bewijs daarvan moet bij de inzending aanwezig zijn (kopie entbewijs). 

Artikel 10 
Door omstandigheden als ziekte, onder-of overbezetting van (een) 
keurmeester(s), e.d., kan worden afgeweken van de in het 
vraagprogramma opgegeven te keuren rassen. 

Artikel 11 
Bij de keuring worden toegelaten: het tentoonstellingsbestuur en de door 
dit bestuur aangewezen personen. (bezoekers alleen wanneer dit in het 
vraagprogramma wordt aangegeven) 

Artikel 12 
Voor het vaststellen van collectieprijzen gelden de toegekende 
puntenpredicaten. 

Artikel 13 
Behalve voor de keuring mogen tijdens de tentoonstelling, behoudens de 
door het tentoonstellingsbestuur aangewezen personen, geen dieren uit 
de kooien worden genomen en mag geen keurstok worden gebruikt. 

Artikel 14 
De organisatie neemt geen verantwoording bij sterfte of anderszins 
verloren gaan of verdwijnen van dieren, noch wordt schade vergoed. 

Artikel 15 
Reclames kunnen tot uiterlijk twee maanden na het beëindigen van de 
tentoonstelling bij de tentoonstellingsorganisatie worden ingediend. 

Artikel 16 
In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur. 

Artikel 17 
Bezwaren tegen de uitvoering van het reglement moeten in eerste 
instantie worden ingediend bij het bestuur, zonodig vervolgens bij de 
gedelegeerde van het Facilitair Bureau. 
 

 

mailto:p.jansma@gmail.com
http://www.groningerengelderseslenkenclub.nl/
mailto:p.gieskens@online.nl
mailto:tjvdbelt@
http://www.kleindierliefhebbers.nl/
http://www.sierduif.nl/
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