


42ste  Editie van de DIERENPARADE NOORDSHOW. 

Waarbij ondergebracht:  

KLN Bondsshow "Veren" en "Haren”. 

 

De KLN Bondsshow Cavia’s en Kleine Knaagdieren wordt alleen op zaterdag 22 

januari 2022 gehouden. Zie voor de speciale bepalingen onze website. 

Data en openingstijden voor het publiek Donderdag 20 januari 2022 van 

12.00 - 21.00 uur; Vrijdag 21 januari 2022 van 8.00 - 21.00 uur; Zaterdag 22 

januari 2022 van 8.00 - 16.00 uur. Locatie evenement: Evenementenhal 

Hardenberg by EASYFAIRS Energieweg 2, 7772 TV Hardenberg,  

Inkooidag: woensdag 19 januari 2022 tussen 12.00 en 22.00 uur 

SLUITING VAN DE INSCHRIJVING: Maandag 13 december 2021 

Algemeen secretariaat en contactadres:  

Jaap Solle, Noordloo 26, 9468 AW ANNEN; Telefoon: 0592- 482438,  

Email: secretaris@noordshow.nl 

In dit informatieblad staat slechts de belangrijkste showinformatie. Het volledige 

vraagprogramma is eind oktober te vinden op de website van de Dierenparade 

Noordshow, www.noordshow.nl  Via de website kunt u inschrijven met 

behulp van het programma Animal Office. 

Vraagprogramma’s (als boekje) worden alleen verstuurd op verzoek. Mail 

naar Jaap Solle. 

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT  

Zie voor de alg. tent.bepalingen, de KLN/ NBS Almanak 2021 op pagina 35. 

Gevraagd worden alle soorten en rassen waarvoor KLN en NBS competent zijn. 

Naast enkele dieren in alle diergroepen zijn trio's welkom bij hoenders en 

dwerghoenders, koppels bij de oorspronkelijke watervogels en volières bij de 

sierduiven. Kleurmuizen, gerbils, tamme ratten en hamsters kunnen alleen in 

eigen kooien worden ingezonden. 

Voor erkenning kunnen worden ingezonden alle tot KLN behorende 

diergroepen. Zie voor meer info reglement erkenningen op de website van KLN, 

https://www.kleindierliefhebbers.nl/verenigingsinfo/landelijk/statuten-en-

reglementen . 

INTERNATIONALE KLASSE  

Fokkers uit de Entente landen, dus ook fokkers uit Nederland, kunnen dieren 

inschrijven in de internationale klasse. Het gaat om dieren van rassen of kleuren 

die voorkomen in de Europese standaard, maar die niet in Ned. erkend zijn. 

Dieren die ingeschreven worden van fokkers buiten Nederland die dezelfde 

rasnaam hebben als de Nederlandse rasnaam standaard, maar waarvan de 

standaard in het land van de inzender aanzienlijk verschilt met de Nederlandse 

worden in de Internationale klasse ondergebracht. Het is een aparte afdeling 

van de show met een eigen prijzenschema. Voor de internationale klasse 

kunnen enkele dieren en viertallen ingeschreven worden. De keuring gebeurt 

volgens de Europese (EE) standaard. Buitenlandse inzenders moeten voldoen 

aan de regels, zoals die gelden bij de bonden of landen waar ze vandaan 

komen. Zij moeten ook hun registratienummer van de buitenlandse bond op het 

inschrijfformulier vermelden. 

AOC-KLASSE:  

Bij de KLN-diergroepen kunnen fokkers met een KLN-fokkersnummer dieren 

van in Nederland erkende rassen, die een kleur of tekening hebben die bij dat 

ras niet is erkend, inschrijven in de AOC- KLASSE. De kleur of tekening moet 

wel beschreven zijn in de standaard van de betreffende diergroep. 

VRIJE KLASSE:  

Bij de KLN-diergroepen kunnen fokkers met een KLN-fokkersnummer dieren 

inschrijven van niet erkende rassen, kleuren of variëteiten. 

JEUGDSHOW:  

De jeugdshow is een aparte show op de Noordshow. De dieren komen niet in 

aanmerking voor de prijzen van de algemene show. Dit geldt ook voor de prijzen 

die de speciaalclubs voor hun leden beschikbaar stellen, tenzij het gaat om 

prijzen die speciaal voor jeugdinzenders zijn. Voor de jeugdshow kunnen alleen 

enkele dieren worden ingezonden, maar wel in alle diergroepen. Alle inzenders 

van de “Jeugdshow Laren 2021” kunnen voor de jeugdshow van de Noordshow 

één dier gratis inzenden.  

VRIJE VERKOOPKLASSE:  

Deze geldt voor alle diergroepen en is geopend tijdens alle showdagen. Zie voor 

het reglement het vraagprogramma op onze website. 

INSCHRIJVEN 

Het inschrijfformulier voor de Dierenparade Noordshow en voor de Jeugdshow 

van de Noordshow is bijgevoegd. Voor elke diergroep een apart formulier 

gebruiken en sturen naar de diergroepsecretaris van uw diergroep. 

ENTREE 

Diverse vormen van entree mogelijk.  

Aan de kassa uitsluitend dag- en doorloopkaarten. 

On-line ➔gezinskaarten, Combikaarten en doorloopkaarten (zijn in principe 

voordeliger) Voor verkoop On-Line zie website www.noordshow.nl 

mailto:secretaris@noordshow.nl
http://www.noordshow.nl/
https://www.kleindierliefhebbers.nl/verenigingsinfo/landelijk/statuten-en-reglementen
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