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Tentoonstellingsorganisatie: 

Voorzitter                   Mees Brasser 

Secretaris/Penningmeester Bert Veerman   

Medewerker secretariaat Tineke Hoogland 

Materialen   Henk Brasser 

Zaalindeling/opbouw  Mees Brasser 

PR    Jan Kroon 
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Openingtijden: 

Zaterdag 19 September 2020 van 09.00 tot 15.00 uur 

 

 

 

Tentoonstellingssecretariaat: 

Tineke Hoogland 

F. Bordewijkstraat 1 

1321 BP Almere 

Tel. 06-51284775, 

e-mail: tineke.hoogland@gmail.com 

 

 

 

 

 



 

 

 

kleindiervereniging 

Midden-Nederland Huizen 
Vraagprogramma Open Jong Dieren Dag 

19 September 2020 

 

 

1) Deze keuring vindt plaats volgens de geldende bepalingen van de Nederlandse 

Kleindierenteelt (FK) 

2) Ingezonden kunnen worden dieren die geboren zijn in 2020 zowel konijnen, 

dwerghoenders, hoenders, sierduiven. Serama’s en cavia’s Let wel dieren geboren in 

2020 en minstens 12 weken oud. Voor cavia’s geldt een minimum leeftijd van 3 

maanden, maar zowel jongen als oude dieren mogen ingeschreven worden om een 

respectabel aantal in de kooien te krijgen. 

3) Konijnen en Hoenders moeten ingeënt zijn, de entformulieren dienen tegelijkertijd met 

de inschrijving te worden gemaild. 

4) Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 per dier. Het verschuldigde inschrijfgeld dient 

gelijktijdig bij het inleveren van het inschrijfformulier te worden voldaan, of 

overgemaakt te worden op rekening NL84RABO0157585131 tnv Sport en Genoegen, Huizen 
ovm inschrijving Jongdierendag 2019. In verband met Corona geen contante betaling 
mogelijk. 

5) Het inschrijfformulier dient uiterlijk op 11 september te zijn ingeleverd, het liefst via 

de mail naar tineke.hoogland@gmail.com. 

Na deze datum is het niet meer mogelijk om nog dieren op te geven. 

6) De ingeschreven dieren moeten op zaterdag 19 september 2020 uiterlijk om 09.00 uur 

aanwezig zijn in ons clubgebouw op de Jan van Galenstraat 35, 1272 BA Huizen. 

7) Indien ingeschreven dieren absent zijn, moet dit vermeld worden aan het secretariaat. 

8) Gebruik deugdelijk en voorgeschreven verzendmateriaal, het is het visitekaartje van elke 

fokker. Dieren in dozen of dichtgespijkerde kratten e.d. worden geweigerd. 

9) Zonder toestemming van het bestuur van Sport en Genoegen is het niet toegestaan om 

ongevraagd dieren uit de kooi te halen. 

10) Elke inzender ontvangt voor elk gekeurd dier een beoordelingskaart. 

11) De konijnen worden in de volgende klassen gekeurd: 

A-klasse: konijnen geboren in de maand Jan en Feb  

B-klasse: konijnen geboren in de maand Maart en April  

C-klasse: konijnen geboren in de maand Mei en later  

 

 

 



  Ereprijzen JDD 
 

Konijnen  

Ereprijs voor het fraaiste konijn A- B- C- klasse. (min. 15 dieren per klasse) 

Ereprijs voor het fraaiste konijn ander geslacht A-B-C-klasse (min. 25 dieren per kl.) 

Ereprijs voor het fraaiste konijn Jeugdlid  

Ereprijs ter aanmoediging/speciale prijs per keurmeester 

 

Cavia’s  

Ereprijs voor de fraaiste cavia B- C- klasse (min. 15 dieren per klasse) 

Ereprijs voor de fraaiste cavia B-C-klasse ander geslacht (min. 25 dieren per kl.) 

Ereprijs voor de fraaiste cavia van een jeugdlid 

 

Hoenders- dwerghoenders  

Ereprijs voor de fraaiste hoender per keurmeester (min. 15 dieren per klasse) 

Ereprijs voor de fraaiste hoender ander geslacht (min. 25 dieren per klasse) 

Ereprijs voor de fraaiste hoender van een jeugdlid  

Ereprijs voor de fraaiste dwerghoender per keurmeester (min. 15 dieren per klasse) 

Ereprijs voor de fraaiste dwerghoender ander geslacht (min. 25 dieren per klasse) 

Ereprijs voor de fraaiste dwerghoender van een jeugdlid  

 

Serama’s  

Ereprijs voor de fraaiste serama per keurmeester (min. 15 dieren per klasse) 

Ereprijs voor de fraaiste serama ander geslacht (min. 25 dieren per klasse) 

Ereprijs voor de fraaiste serama van een jeugdlid  

 

Sierduiven (minimaal 15 dieren per klasse) 

Ereprijs voor de fraaiste sierduif (min. 15 dieren per klasse) 

Ereprijs voor de fraaiste sierduif ander geslacht (min. 25 dieren per klasse) 

Ereprijs voor de fraaiste sierduif van een jeugdlid 

 

De BKV stelt voor haar leden beschikbaar : 

Beker voor het fraaiste konijn 

Beker voor het fraaiste konijn jeugdlid 

Beker voor de fraaiste cavia 

 

Prijzen kunnen worden gewonnen met een minimumpredicaat ZG 

Het uitkooien van de dieren is om ongeveer15.00 uur  

De prijsuitreiking zal rond 14.30 uur plaatsvinden. 

 

Keurmeesters 

De keuring zal worden verricht door de volgende keurmeesters : 

 

Konijnen:      H. Adriaanse  (A)   

Hoenders, Dwerghoenders, Serama’s: I. Meijering  (A)  

Sierduiven:      A. Visser  (A)   

Cavia’s en kleine knagers    A. Vermeulen             (A)  

  

Indien de keuring eerder klaar is kan het bestuur beslissen om de JDD eerder te 

stoppen 



 

Handjes nodig : 

 

Donderdag 17 september moeten er tenten opgezet worden. Start 19.00 uur. 

Vrijdag 18 september moeten de kooien neergezet worden en gevuld worden. 

Meld je aan bij Mees Brasser. 

 

 

Coronamaatregelen 

 

Wij zullen met zijn allen de 1,5 meter in acht moeten nemen. 

Dit betekent dat alleen de inzender aanwezig mag zijn op de show.  

Ben je jeugdlid, dan mag er 1 volwassenen mee komen. 

 

Er zal geen publiek worden toegelaten op de show 

Bij de ingang, de bar en op andere plaatsen zal ontsmettingsmiddel klaar staan. 

De ruimtes zullen per diergroep zoveel mogelijk verspreid zijn in en om het gebouw, 

zodat er genoeg ruimte over is om de veiligheid voor iedereen te waarborgen. 

Iedere inzender is vrij om een mondkapje te dragen 

Het maximumaantal inschrijvingen is 350 dieren. 

Dit kan betekenen dat als er inschrijvers met veel dieren zijn en hierdoor anderen niet 

kunnen meedoen er een limiet aangebracht kan worden van het aantal in te zenden 

dieren. 

Betaling van de inschrijving kan alleen per bank, we hebben geen geld bij ons op 

de dag zelf.  

Zorg er dus voor dat bij inschrijving de betaling ook voor 11 september uiterlijk is 

bijgeschreven op de bankrekening van Sport en Genoegen om zeker te zijn van de 

inschrijving op onze jongdierendag. 
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