KAMPEN & OMSTREKEN

HANZESHOW

Voorwoord
Voor u ligt het vraagprogramma voor de Hanzeshow 2019.
Na een turbulent jaar waarin we als vereniging ons 100 jarig
bestaan mochten vieren zijn we als K&O weer in wat rustiger
vaarwater gekomen.
Maar met de eerste voorbereidingen voor de Hanzeshow 2019 zijn
we toch al wel direct in januari gestart.
De Hanzeshow 2019 lijkt weer een mooie show te worden. Zo
hebben maar liefst 8 speciaalclubs een districtshow bij ons
ondergebracht elk met extra prijzen. Maar ook het door K&O
aangeboden prijzenpakket mag er zijn. Mooie Delftsblauwe borden,
bekers, geldprijzen en nog altijd de keuze tussen een beker of geld
voor u als fokker. Een verloting met als lotprijs € 0,50 mag geen
probleem zijn.
Het keurmeesterscorps laat weer veel kwaliteit zien. Door hen niet
een te volle keuring te geven hebben zij voor elk dier voldoende
tijd/aandacht om die beoordeling te geven die het dier verdient.
De accommodatie welke de vv. KHC-hal ons biedt is van
topkwaliteit.
Zowel hal als catering biedt ons hetgeen we voor onze dieren en
fokkers/bezoekers willen. De vrijwilligers van K&O en v.v. KHC
zullen er voor zorgen dat u en uw dieren niets tekort komen.
Nu u als fokker/inzender nog. We hopen dat u weer in grote getale
dieren naar onze show zult inzenden. Houd u er wel rekening mee
dat 1150 dieren het maximum is wat we in de hal kunnen
exposeren.
Schrijf vlot in, wacht niet tot het laatste moment dan hoeven we u
niet teleur te stellen.
Zo’n Hanzeshow kan natuurlijk alleen mogelijk gemaakt worden
met de hulp van onze sponsoren en leden. Al vele jaren dragen zij,
ieder op eigen wijze, hun steentje bij aan het succes van onze
show.
Waarvoor onze dank!
Graag verwelkomen wij u als inzender/bezoeker op de 32ste
Hanzeshow op 20 en 21 december 2019.
Met vriendelijke groet,
Namens het tt-bestuur
G.C. van der Wolf
(voorzitter)
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VRAAGPROGRAMMA
Voor de 32ste “HANZESHOW”, Open Tentoonstelling van de
Hoender-, Konijnen- en Sierduivenfokkersvereniging
Kampen en Omstreken op 20 en 21 december 2019 in de
K.H.C.-hal, Veneweg 1 8265 VC te KAMPEN: Tel.: 0383312006
GEVRAAGD WORDEN:
Serama’s, Hoenders, Dwerghoenders, Siervogels,
oorspronkelijke Duivensoorten, oorspronkelijke en
gedomesticeerde Watervogels, Sierduiven, Konijnen,
Cavia’s en Kleine knagers in alle erkende rassen en
kleurslagen. Voor de konijnen is er ook een C-Klasse waar
dieren ingestuurd kunnen worden die zijn geboren tussen
30 april en 9 oktober van datzelfde jaar. Ze behoeven qua
gewicht, grootte en oorlengte niet aan de eisen van de
betreffende standaard te voldoen. In alle hiervoor
genoemde diergroepen worden ook dieren gevraagd die
een in Nederland erkend ras vertegenwoordigen en tevens
in een erkende kleur die echter in die combinatie (nog) niet
bij dat ras is erkend. Deze zogenoemde AOC-Klasse wordt
aansluitend van de erkende rassen per diergroep
geëxposeerd. Ook worden er dieren in de Vrije-Klasse
gevraagd. In de vrije klasse mogen geen dieren ingezonden
worden, die behoren tot de erkende klasse of AOC klasse.
De vrije klasse is verder volkomen vrij. Er hoeft dus geen
sprake te zijn van een erkend ras, kleur of variëteit. Deze
vrije creaties worden ingedeeld in een separate afdeling op
de show, de Spiegel der fokkerij.
Oorspronkelijke Sier-of Watervogels en duivensoorten
kunnen als koppel worden ingekooid, maar worden
individueel beoordeeld. De inzender dient duidelijk op het
inschrijfformulier te vermelden of betreffende dieren als
koppel worden ingekooid. Oorspronkelijke siervogels bij
welke geen uiterlijke verschillen tussen man en vrouw zijn te
zien mogen niet als koppel worden ingekooid.
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Hoenders en dwerghoenders kunnen zowel individueel of als
trio worden ingeschreven.
Bij de cavia’s duidelijk op het inschrijfformulier de klasse
(A,B of C) vermelden.
Tevens wordt op de zaterdagmiddag een eierkeuring
georganiseerd waar u zich (gratis) voor kan inschrijven.
Hiervoor dient u bij inkooien of in ieder geval voor
zaterdagmiddag 4 eieren in te leveren bij het
tentoonstellingssecretariaat onder vermelding van naam en
ras. Voor de eierkeuring is een apart inschrijfformulier
aanwezig.
OPENINGSDATA EN TIJDEN:
De tentoonstelling is geopend:
Vrijdag
20 dec. van 19.00 uur tot 22.00 uur.
Zaterdag 21 dec. van 10.00 uur tot 16.30 uur.
ENTREEPRIJZEN:
De entree bedraagt
Kinderen tot 12 jaar
Doorloopkaart
Catalogus

€
€
€
€

2,50 per persoon
0,50
4,00
4,00

SLUITINGSDATUM INSCHRIJVING:
Woensdag 27 november 2019 of eerder als het maximum
1150 dieren is bereikt. Stuurt u alstublieft op tijd in want
vol=vol!!!

TENTOONSTELLINGSBESTUUR:
Voorzitter :
Tentoonstellingssecretariaat:
Penningmeester :
Leden :

G.C. van der Wolf
A. van Ittersum
J.K. van de Kamp
J. Grolleman,
J. Palland,
A. Slendebroek.
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VERENIGINGSBESTUUR:
Voorzitter :
Secretaris :
Penningmeester :
2e Voorzitter :
2e Secretaris:
2e Penningmeester:
Algemeen Adjunct:

J.J. Eikelboom
A. van Ittersum
J.K. van de Kamp
B. Vinke
C. de Boer
J. Palland
M. Zwep

Erevoorzitter:
Ereleden:
Leden van verdienste:

G. Meijerink
W. de Groot, A. Zwep
K. Prins, A. Zwep, W. Brink,
W. de Groot, J. van de Beld,
H. van Vuure, G. Mulder

TENTOONSTELLINGSSECRETARIAAT:
A. van Ittersum, Bisschopswetering 12, 8275 AN
’s Heerenbroek Tel. 06-10881365
De inschrijfformulieren kunnen digitaal worden verstuurd
naar:info@HKSV-Kampen.nl
In dit geval ontvangt u binnen 2 dagen bevestiging van uw
inschrijving. Heeft u geen bevestiging ontvangen binnen 2
dagen? Neem dan contact op met het
tentoonstellingssecretariaat.
Uiteraard kan ook per post worden ingeschreven. Het
adres:
A. van Ittersum, Bisschopswetering 12, 8275AN, ‘s
Heerenbroek
Het inschrijfformulier en vraagprogramma is ook te
downloaden op onze website http://www.hksv-kampen.nl.
U dient op uw inschrijfformulier te vermelden of u
gewonnen ereprijzen in geld of eremetaal wilt ontvangen.
Indien niets is ingevuld ontvangt u geld. Hoofdereprijzen
kunnen niet in geld worden omgezet.
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Indien u op de keurdag behulpzaam wilt zijn dient u dit te
vermelden op het inschrijfformulier. Als van uw hulp
gebruik gemaakt wordt, ontvangt u daar schriftelijk bericht
van. Let op: Inzenders hebben voorrang met
betrekking tot het schrijven en dragen, tijdens de
keurdag.
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld moet gelijktijdig worden overgemaakt
naar IBAN nr. NL49 SNSB 0866 1633 95 t.n.v. H.K.S.V.
Kampen en Omstreken, Verl. Meidoornstraat 24, 8091 DH
Wezep. O.v.v. uw naam en fokkers-, bondsnummer. Bij
voorbaat dank!
Verenigingscompetitie
Na het succes van vorig jaar organiseren wij dit jaar
wederom een verenigingscompetitie. Iedere vereniging die
10 of meer dieren inschrijft van drie of meer verschillende
fokkers kan aan deze competitie mee doen.
Inschrijfformulier voor uw vereniging wordt verstuurd aan
de secretaris van uw vereniging (zie verder art.33).
GEDELEGEERDE :
Hans Zandbergen, Zeis 10, 7672 AE, Vriezenveen.
Tel.: 06 - 51742582, hans@hjzbestrating.nl
OFFICIËLE OPENING:
De officiële opening vindt plaats op vrijdag 20 december
om 20:00 uur in de kantine van de K.H.C.-hal door Jan Dirk
Nijkamp, voorzitter van Kleindierliefhebbers Nederland.
Tijdens deze opening worden de hoofdereprijzen uitgereikt.
VERKOOPBUREAU:
Het verkoopbureau is geopend:
Vrijdag 20 december van 20.30 tot 21.30 uur
Zaterdag 21 december van 11.00 tot 15.45 uur
VETERINAIR TOEZICHT:
Het veterinair toezicht is in handen van het
Diergeneeskundig Centrum West-Overijssel Europa-allee 2
8265 BV KAMPEN. Tel.: 038-3313930
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KEURMEESTERS:*
Hoenders:
H. van Olst

C: Ned. Uilebaard, Hollands Kuifhoen,
Australorp, Wyandotte, Lakenvelder,
Ayam Cemani, Cochin

A. Rijs

A: Hollands hoen, Fries hoen, Drents
hoen, Faverolles Frans type, Duitse
kruiper, Orpington, Brahma,
Barnevelder, Sussex, Welsumer,
Gehele vrije klasse “veren”

Dwerghoenders:
W. Voskamp

A: Gehele AOC klasse “veren”,
Faverolles kriel, Rijnlander kriel, Oud
Engelse vechtkriel, Indische vechtkriel,
Welsumer kriel, Minorca kriel,
Orpington kriel, Ned. Sabelpootkriel,
Java kriel, Langshan kriel, Vorwerk
kriel, Rhode Island Red Kriel,
Bielefelder Kriel, Drentse Kriel, Duitse
kriel

H. van Olst

C: Altstreier Kriel, Sulmtaler Kriel,
Cochin Kriel, Friese Kriel, , Groninger
Meeuwkriel, Hollandse Kuifhoenkriel,
Ned. Baardkuifhoenkriel, Watermaalse
baardkriel, Lakenvelder Kriel, Chabo,
Langshan Kriel, Rijnlander Kriel,
Andalusier Kriel, Zijdehoenkriel

B. Zomer

C: Wyandotte kriel, Amrock Kriel,
Brahma Kriel

F. v.d. Wal

A: Hollandse kriel, Barnevelder Kriel,
Orpington Kriel, Leghornkriel, Sebright
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A: Antwerpse Baardkriel, Watermaalse
Baardkriel, Grubbe Baardkriel

Serama’s:
R. Schoemaker

A: Alle varianten

Oorspronkelijke duivensoorten(incl. lach- en
diamantduiven):
N. van Wijk
A: Alle rassen
Kleine siervogels & Parkvogels:
N. van Wijk

A: Alle rassen

Watervogels:
N. van Wijk

A: Alle rassen

Sierduiven:
H. Kruize

A: Alle rassen

Konijnen:
G. van Westerveld C: Havanna, Gouwenaar, Marburger
Feh, Beige, Witte van Hotot,
Californian, Rus
H. Visser

C: Alaska, Parelfeh, Luchs

v. Vugt-v.d. Putten A: Gr. Chinchilla, Rex, Ned.
Hangoordwerg
M. Kok

A: Satijn, Voskonijn, Rexdwerg,
Teddydwerg, Tan, Ned. hangoordwerg
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T. Spijkerman

B: Vlaamse reus, Belg. Haas, Zilvervos,
Rode nieuw zeelander, Hulstlander,
Pool

B. Apperlo

A: Gr Lotharinger, Sallander, Thuringer,
Blauwe Holicer, Zwartgrannen, Kl.
Lotharinger, Polish

K. Cats

A: Japanner, Rijnlander, Papillon,
Hollander, AOC klasse

J. Jipping

A: Gr. Zilver, Kl. Zilver, Kleurdwerg
verzilvering, Kleurdwerg patroon

F. Verrijdt

A: Franse Hangoor, Engelse Hangoor,
Meissner Hangoor, Duitse hangoor

I. Bosch

C: Wener, Thrianta, Kleurdwerg kleur

Cavia’s:
C. Swaap

A: Gladhaar agouti, Gladhaar tekening,
Gladhaar Engels gekr., Borstelhaar,
Rex, US-teddy, CH-teddy, Lunkarya,
Alpaca

B. van Dijk

A: Gladhaar eenkleurig, Gladhaar
uitmonstering

Kleine knagers:
B. van Dijk

A: Alle rassen

* K&O behoudt zich het recht voor wijzigingen in de te keuren rassen
per keurmeester aan te brengen bijv. als het aantal ingezonden
dieren daar aanleiding toe geeft.
* Niet genoemde rassen worden ingedeeld naar aanleiding van het
aantal te keuren dieren per keurmeester.
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HOOFDEREPRIJZENJURY:
Hoenders:
W. Voskamp
(vz)
Aad Rijs
F. van der Wal
Serama’s:
R. Schoenmaker
Watervogels:
N. van Wijk
Sierduiven:
H. Kruize

Cavia’s:
B. van Dijk (vz)
C. Swaap

Dwerghoenders:
(A) F. van der Wal(vz)
(A) W. Voskamp
(A) Aad Rijs

(A)
(A)
(A)

Siervogels:
(A) N. van Wijk

(A)

Oorspronkelijke duiven:
(A) N. van Wijk

(A)

Konijnen:
(A) J. Jipping (vz)
v. Vugt-v.d. Putten
F. Verrijdt

(A)
(A)
(A)

Kleine knagers:
(A) B. van Dijk (vz)
(A)

(A)

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT:
Voor de algemene tentoonstellingsbepalingen:
zie blz. 37 van de Almanak 2019.
Aanvullende bepalingen:
Art.18
Het inschrijfgeld bedraagt:
Kleine Knagers
Trio’s hoenders en dwerghoenders
Administratiekosten
Catalogus

€ 3,00/dier,
€ 2.25/dier
€ 4,50
€ 3,00
€ 4,00
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(Adm.kosten verplicht iedere inzender, catalogus minimaal
1x per adres)
Loten:
€ 0,50 per stuk.
Doorloopkaarten:
€ 4,00 per stuk.
Bij oorspronkelijke sier- of watervogels en duivensoorten
moet de inzender duidelijk op het inschrijfformulier
aangeven of twee dieren in 1 kooi worden geplaatst:
koppel. Indien dit niet is aangegeven moeten de dieren
apart worden geplaatst.
Bij cavia’s duidelijk de klasse(A,B of C) vermelden.
Art. 19
Verkoop dieren: Dit kan alleen via het verkoopbureau. De
kosten hiervan bedragen € 1,-/dier. De kosten hiervan
kunnen al bij het inschrijfgeld worden voldaan. Tevens kan
men de dieren op de tentoonstelling te koop zetten, kosten
hiervan zijn € 1,25/dier. Bij verkoop draagt de verkoper
10% van de verkoopprijs af aan de tentoonstellingskas. Te
koop gezette dieren kunnen nimmer in prijs worden
verhoogd, doch wel verlaagd. Zodra een dier is verkocht, is
het verdere risico voor de koper.
Art. 20
Tot en met woensdag 4 december kan een inzender aan
het tentoonstellingssecretariaat melding doen van de door
hem gewenste wijziging in ring- of oornummer mits dit
een dier in dezelfde klasse is. ( ras, kleur, geslacht,
leeftijd).
Mocht u op de dag van inkooien toch besluiten een ander
dier mee te nemen, kunt u dit bij ingang van de zaal
doorgeven aan de organisatie. Op de keurkaart zal de
correctie worden doorgevoerd, in de catalogus kan dit
logischerwijs niet meer vermeld worden.
Art.21
Alle inzendingen moeten op donderdag 19 december 2019
franco bezorgd worden in de K.H.C.-hal, Veneweg 1,
8265 VC Kampen(038-3312006) tussen 19.00 en 20.30
uur.
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Bij het niet inzenden van ingeschreven dieren
moeten de, door de inzender verschuldigde kosten
worden voldaan; Deze worden niet terugbetaald.
Art.22
Er is gelegenheid tot afhalen van de dieren op zaterdag 21
december van 16.00 uur(uitkooien),16.15 uur(deuren
open) tot 16.30 uur.
Art. 23
De keuring zal geschieden op vrijdag 20 december 2019.
Diegene die behulpzaam wil zijn op de keurdag dient dit op
het inschrijfformulier kenbaar te maken. Als van uw hulp
gebruik wordt gemaakt, ontvangt u schriftelijk bericht. Op
de keurdag is de zaal alleen toegankelijk voor
mensen die behulpzaam zijn tijdens de show.
Art. 24
Uitgeloofde doch niet toegekende ereprijzen komen te
vervallen aan de vereniging. Gewonnen ereprijzen kunnen
op zaterdag 21 december van 10.00 uur tot 15.45 uur, op
aantoning van de afhaalkaart, worden afgehaald op het
secretariaat. Beoordelingskaarten (enkelvoudig!) kunnen
vanaf 16.00 van de kooien worden gehaald: niet eerder!
Art. 25
Jeugdleden moeten op het inschrijfformulier duidelijk
vermelden dat ze jeugdlid zijn. Als dit niet is gebeurd,
dingen zij niet mee naar de jeugdprijzen.
Art. 26
Leden van “Kampen en Omstreken” dingen automatisch
mee naar de prijzen per diergroep voor het beste dier van
HKSV Kampen & Omstreken. Dit hoeft in tegenstelling tot
voorgaande jaren niet meer vermeld te worden op het
inschrijfformulier. Jonge en oude dieren doen hier dus aan
mee.
Art.27
Hoofdereprijzen worden toegekend uit de eerst
voorgebrachte dieren.
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Art.28
C-Klasse. Bij de konijnen is er ook een C-klasse. Deze is
voor konijnen die zijn geboren na 30 april en minimaal 12
weken oud. Ze behoeven qua gewicht, grootte en oorlengte
niet aan de eisen van de betreffende standaard te voldoen.
C-klasse hebben een eigen Hoofdereprijs en rasprijzen. U
dient de C-klasse dieren duidelijk aan te geven op het
inschrijfformulier.
Art.29
AOC-Klasse. In alle gevraagde diergroepen worden ook
dieren toegelaten die een in Nederland erkend ras
vertegenwoordigen en tevens in een erkende kleur die
echter in die combinatie (nog) niet bij dat ras erkend is.
te voldoen. AOC-klasse dieren dingen niet mee naar de
(hoofd)ereprijzen, maar hebben een eigen prijzenschema
en rasprijzen. U dient de AOC-klasse dieren duidelijk aan te
geven op het inschrijfformulier.
Art. 30
VRIJE-Klasse. In de vrije klasse mogen geen dieren

ingezonden worden, die behoren tot de erkende klasse of
AOC klasse. De vrije klasse is verder volkomen vrij. Er
hoeft dus geen sprake te zijn van een erkend ras, kleur of
variëteit. Deze vrije creaties worden ingedeeld in een
separate afdeling op de show, de Spiegel der fokkerij. De
eigenaar geeft de creatie een eigen (fantasie) rasnaam,
kleur en variatienaam, waarmee min of meer aangegeven
moet worden wat de creatie voorstelt. Verder levert de
fokker bij het inkooien een beschrijving van het fokdoel van
de creatie, zodat de keurmeester min of meer objectief kan
keuren. Vrije-klasse dieren dingen niet mee naar de
(hoofd)ereprijzen, maar hebben een eigen prijzenschema
en rasprijzen. U dient de Vrije-klasse dieren duidelijk aan te
geven op het inschrijfformulier.
Art. 31
Collectieprijzen worden toegekend in alle diergroepen bij
een minimale deelname van 3 deelnemers per diergroep.
Om naar een collectie-prijs te kunnen dingen moet men 4
VRAAGPROGRAMMA 32ste HANZESHOW OP 20 & 21 dec.
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dieren van een ras (verschillende kleuren en leeftijden
mag) op het inschrijfformulier aanduiden in de daarvoor
beschikbare kolom. De toekenning van deze prijs geschiedt
op basis van het aantal behaalde punten.
Bij gelijk aantal punten tellen de punten van jonge dieren
dubbel. Is het daarna nog gelijk dan beslist het lot. Het is
mogelijk meerdere collecties in te schrijven. Geeft u dit aan
door de collecties te nummeren op het inschrijfformulier.
Art. 32
Gekochte dieren kunnen, op vertoon van de afhaalkaart
en na controle van het merk/ringnr. door een lid van het ttbestuur, worden afgehaald op zaterdag 21 december vanaf
15.30 uur.
Art. 33
Verenigingscompetitie. Ook dit jaar organiseren wij dit
jaar een verenigingscompetitie. Een vereniging die 10 of
meer dieren inschrijft kan aan deze competitie mee doen.
Iedere vereniging die hieraan mee doet levert, voor het
sluiten van het inkooien, 10 kooinummers van tenminste
drie verschillende leden van de desbetreffende vereniging
in. Het inleveren van de aangewezen dieren moet gebeuren
door een vertegenwoordiger van de vereniging.
Alle punten van de 10 aangewezen dieren worden opgeteld.
De vereniging met de meeste punten heeft gewonnen. Bij
een gelijk aantal punten gaan jonge dieren voor oude
dieren. Mocht het dan nog gelijk zijn dan beslist het lot.
Art.34
Eierkeuring. Deelnemers leveren voorafgaand aan de
keuring (ovv naam en ras) op zaterdagmiddag vier eieren
in (in een eierdoosje met punt naar beneden, zo vers
mogelijk) die uitwendig en inwendig worden beoordeeld.
Inleveren kan ook bij inkooien dieren op donderdag. Om
mee te doen aan de eierkeuring hoef je niet persé ook met
dieren aan de keuring mee te doen. Verdere informatie is
te vinden op de website (www.hksv-kampen.nl)
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ATTENTIE VOOR DE INZENDERS VAN KONIJNEN
VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN KONIJNEN

Tot deze tentoonstelling mogen alleen konijnen worden
toegelaten van fokkers die al hun konijnen hebben laten
enten tegen RHD type 2. Elke inzending dient vergezeld te
zijn van een kopie van de RHD-entverklaring. Deze
verklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en de
dierenarts die de enting heeft verricht en dient de opgave
te bevatten van het ras, de te exposeren oormerken en de
toegepaste entstof. Kopie entverklaring RHD type 2, af
te geven op het TT-secretariaat.
Alle dieren met witte voetzolen worden gehuisvest
op houtkrullen, alle overige konijnenrassen op
gehakseld stro.
ATTENTIE VOOR DE INZENDERS VAN PLUIMVEE
Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoenders en
hoenderachtigen worden toegelaten van fokkers die al hun
hierboven genoemde dieren hebben laten enten tegen
Pseudo-Vogelpest. Elke inzending van genoemde vogels
dient vergezeld te gaan van een kopie van de
entverklaring. Deze verklaring dient getekend te zijn door
de eigenaar en de dierenarts die de enting heeft verricht.
De entverklaring dient de opgave te bevatten van het ras,
het aantal dieren, hun gemiddelde leeftijd en de
ringnummers van de betreffende dieren. Het origineel van
de entverklaring wordt door de secretaris van de vereniging
waar de eigenaar lid is bewaard.
ATTENTIE VOOR DE INZENDERS VAN CAVIA’S
- De cavia’s worden gedurende de tentoonstelling voorzien
van groenvoer.
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- Cavia’s kunnen worden ingeschreven in de A-klasse (9
mnd en ouder), B-klasse (6 tot 9 mnd) en C-klasse (3 tot 6
mnd).
- Voor inzenders van langharige caviarassen: u dient zelf
zorg te dragen voor het uitkammen van de cavia voordat
deze aangedragen wordt aan de keurmeester.
VERLOTING
Ten bate van de HANZESHOW wordt er een verloting
gehouden. Het aantal loten is 2.000 stuks. De trekking zal
plaatsvinden op zaterdag 21 december 2019 om 15.00 uur
in de kantine van de sporthal. Inzenders kunnen aan deze
verloting deelnemen. De loten à € 0,50 ct per stuk kunt u
bestellen via het inschrijfformulier. Het bedrag van de loten
moet u gelijktijdig overmaken met het inschrijfgeld.
De loten worden u met de labels toegezonden.
De prijzen zijn o.a.:
• Vleesschotels
• Boodschappenpakketten
• En vele andere prijzen

Speciale aandacht vragen we u voor de
districtshows van de:
Ned.DFKP-club
Nat. Havanna-Alaska enz. club
Hangoorfokkersclub
Ned. Hangoor Dwergen Club
Ned. Zilverclub
Tanclub
Rex,Rexdwerg,Satijn,Voskonijn,Teddydw.Club
Seramaclub
De speciaalclubs stellen extra prijzen ter beschikking
op de Hanzeshow en waarderen uw komst zeer!
VRAAGPROGRAMMA 32ste HANZESHOW OP 20 & 21 dec.
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HOOFDEREPRIJZEN
Er zijn Hoofdprijzen te winnen bij een minimum predikaat
ZG en in concurrentie van ten minste 20 dieren.
1. Delftsblauw bord voor het mooiste Hoen
2. Delftsblauw bord voor het mooiste Dwerghoen
3. Delftsblauw bord voor de mooiste Serama
4. Delftsblauw bord voor de mooiste Siervogel(3x)
a. Kleine siervogels;
b. Parkvogel;
c. Oorspronkelijke duiven;
5. Delftsblauw bord voor de mooiste Watervogel(2x)
a. Gedomesticeerde watervogel;
b. Oorspronkelijke watervogel;
6. Delftsblauw bord voor de mooiste Sierduif
7. Delftsblauw bord voor het mooiste Konijn
8. Delftsblauw bord voor het mooiste Konijn op 1 na
9. Delftsblauw bord voor de mooiste Cavia
10.Delftsblauw bord voor de mooiste Kleine knager
N.B. Voor alle hoofdereprijzen geldt: Bij minder dan 40
dieren in één diergroep wordt Delftsblauw bord een Tinnen
Bord.
Jeugdhoofdereprijzen
Ook voor jeugdleden zijn hoofdereprijzen te winnen. Voor
iedere diergroep zoals hierboven is vermeld wordt een prijs
beschikbaar gesteld voor het mooiste dier van een jeugdlid
per gekeurde diergroep! De jeugdprijzen worden
aangeboden door Arend Slendebroek, Karst Kolk, Wouter
Kolk, Alexander van Ittersum en Jan-Koert van de Kamp.
Provinciale Bondsmedaille
Als extra Hoofdereprijs wordt dit jaar op de Hanzeshow een
Provinciale Bondsmedaille uitgereikt aan het fraaiste
hoen/dwerghoen van een Nederlands ras. Deze prijs is
beschikbaar gesteld door KleindierLiefhebbers Overijssel.
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C-klasse
Er zijn C-klasse prijzen te winnen bij een minimum
predikaat ZG en in concurrentie van ten minste 20 dieren.
11. Mooiste dier
C-Klasse
12. Mooiste dier op 1 na C-Klasse

Delftsblauw bord
€ 15,- of een beker

AOC-klasse
Er zijn AOC-klasse prijzen te winnen per diergroep
(hoenders en dwerghoenders wel samen) bij een min.
predikaat ZG en in concurrentie van ten minste 5 dieren
per diergroep.
13. Mooiste dier AOC-Klasse

Beker of € 5,-

VRIJE-klasse
Er zijn VRIJE-klasse prijzen te winnen per diergroep
(hoenders en dwerghoenders wel samen) bij een min.
predikaat ZG en in concurrentie van ten minste 5 dieren
per diergroep.
14. Mooiste dier VRIJE-Klasse

Beker of € 5,-

EREPRIJZEN
Er zijn Ereprijzen te winnen bij een minimum predikaat ZG.
15. Keurmeestersprijzen:
Beker of € 9,00 voor het mooiste dier van iedere
keurmeester per gekeurde diergroep.
16. Jeugdprijzen:
Standaard voor het mooiste dier van een jeugdlid van
iedere keurmeester per gekeurde diergroep. Deze
jeugdprijs kan niet in geld worden omgezet!
17. Rassenprijzen (uitgezonderd cavia’s, zie 18):
15.a. Een Beker of € 7,50 en een rozet
15.b. Een Standaard of € 5,00 en een rozet
Deze rassenprijzen worden door iedere keurmeester
toegekend per ras volgens onderstaand schema.
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Bij minimaal:
5 dieren : 1 standaard
8 dieren : 1 beker
15 dieren : 1 beker en 1 standaard
30 dieren : 1 beker en 2 standaards
40 dieren : 2 bekers en 2 standaards
50 dieren : 2 bekers en 3 standaards
60 dieren : 3 bekers en 3 standaards
70 dieren : 3 bekers en 4 standaards
80 dieren : 4 bekers en 4 standaards
90 dieren : 4 bekers en 5 standaards
100 dieren : 5 bekers en 5 standaards
Het gaat hierbij om werkelijk ingezonden dieren:
Bij grotere klassen een doorgang van hetzelfde
systeem.
18. Prijzenschema bij de cavia’s:
Uit de mooiste A, B en C-klasse wordt de mooiste
cavia van de Hanzeshow gekozen. Per leeftijdsklasse
worden op basis van het aantal dieren de prijzen
verdeeld volgens het schema zoals bij punt 17
vermeld.
Bv: De A-klasse bestaat uit 31 dieren. In dit geval
ontvangt het beste dier uit de A-klasse een beker, de
nummer twee en drie een standaard.
19. Bij minimaal 3 trio’s: (hoenders en dwerghoenders
apart) Standaard of € 5,00 voor het mooiste trio.
20. € 50,00 voor de vereniging met het
meeste aantal behaalde punten in de
verenigingscompetitie.
21. In iedere diergroep wordt een beker of € 10,00
beschikbaar gesteld voor de beste collectie (zie art.31)
22. Voor leden Kampen en Omstreken wordt per diergroep
een extra prestatieprijs toegevoegd als de winnaar van
ereprijs 29 geen lid van K&O is.
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Ereprijzen leden Kampen en Omstreken:
(zie art.26)
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Beker
Beker
Beker
Beker
Beker
Beker
Beker
Beker
Beker
Beker

of
of
of
of
of
of
of
of
of
of

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00

voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor

het mooiste
het mooiste
het mooiste
de mooiste
de mooiste
de mooiste
het mooiste
het mooiste
de mooiste
de mooiste

Hoen
Dwerghoen
Serama
Siervogel
Watervogel
Sierduif
Konijn
Konijn op 1 na
Cavia
Kleine knager

N.B. Voor e.p. 26 en 27 geldt uit de grootste groep.
Wanneer een dier uit een kleinere groep een hoger
predicaat heeft, wordt de prijs aan dit dier toegekend.

33. Wisselbeker voor de beste collectie van een lid van
Kampen en Omstreken (zie art. 31)
Aangeboden door:
SCHOUTEN LANDBOUWWERKTUIGEN BV TE
KAMPEN.
Deze beker komt definitief in het bezit als hij 3 x achter
elkaar wordt gewonnen of 5 x in totaal.
Winnaars:
1996 W. Doornwaard
1998 M. v.d. Weg
2000 J. Kuik
2002 A. Slendebroek
2004 Comb. Hanzefokkers
2006 W. Slendebroek
2008 Leon van Werven
2010 K. Prins
2012 Leon van Werven
2015 Comb. Bosch
2017 Leon van Werven

1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2016
2018

J. Kuik
J. Kuik
J. Slendebroek
G. van Veen
J. v.d. Beld
K. Prins
K. Prins
G. Meijerink
K. Prins
Leon van Werven
Henk Jan Ekkelboom
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34. HENDRIK WESTRA WISSELBEKER(oud erelid
K&O)
Wisselbeker voor jeugdleden Kampen en Omstreken
voor het hoogste aantal punten met 3 vooraf
aangewezen dieren. Deze beker kun je in je bezit
krijgen door hem 2 x achter elkaar of 3 x in totaal te
winnen.
Winnaar:
2013
Leon van Werven
2015
Daniël van Dijk
2016
Geert-Jan Kolk
2017
Emma Rigterink
2018
Sarah Sophie van Dijk
Eierkeuring (zie art. 34)
35. Een beker voor de winnaar van de eierkeuring uitwendig.
36. Een beker voor de winnaar van de eierkeuring inwendig.
37. Verenigingscompetitie Zwolse Kleindieren club
Alleen te winnen door leden van Zwolse Kleindieren club
1. Fraaiste konijn
€ 10,2. Fraaiste grote hoen
€ 10,3. Fraaiste dwerghoen
€ 10,4. Fraaiste cavia of kleine knager € 10,5. Fraaiste watervogel
€ 10,6. Fraaiste siervogel of
€ 10,oorspronkelijke duif
7. Fraaiste sierduif
€ 10,8. Fraaiste serama
€ 10,Voor de jeugdleden, van de Zwolse Kleindierclub,
is er in iedere hierboven genoemde diergroep een
mooie beker te winnen.
Indien er meer dan 20 dieren in een groep aanwezig zijn
komt er een extra prijs beschikbaar voor deze diergroep
van € 10,-. De prijzen worden uitgereikt op de
nieuwjaarsbijeenkomst.
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PRIJZEN BONDEN EN SPECIAALCLUBS:
Ereprijs 400- Kleindierliefhebbers Nederland(KLN)
400. Kleindier Liefhebbers Nederland stelt voor dieren in
alle KLN-diergroepen op alle erkende tentoonstellingen voor
zowel de erkende- als de 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).
Secretaris KLN: B.T.M. Sanders, Van Galenstraat 4, 7622
XP, Borne. Tel: 074-2664735,
secretaris@kleindierliefhebbers.nl
Ereprijs 5000- Nederlandse Bond van
Sierduivenliefhebbers-verenigingen
Voor toekenning van NBS-prijzen op tentoonstellingen
gelden
de
volgende
voorwaarden:
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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-, K- en E-prijzen mogen enkel worden toegekend
aan dieren, waaraan nog geen andere door of namens de
tentoonstellings organisatie uitgeloofde prijs is toegekend,
en minimaal 93 punten hebben behaald.
Prijzenschema welke geldt voor alle tentoonstellingen die
voldoen aan de hiervoor genoemde voorwaarden,
uitgezonderd
Provinciale
Kampioenschappen
en
de
Bondsshow:
5000. R-prijs van € 4,00 per 15 ingeschreven sierduiven,
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.
Secretaris NBS: Dennis Meesters, Aalmoezenier
Verheggenstraat 16, 6221 TG Maastricht. Tel: 0630414170, secretaris@sierduif.nl.
Voor ereprijzen beschikbaar gesteld door de Speciaalclubs
zie de Almanak uitgave 2019.
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Op de Hanzeshow 2019.

De belangrijkste punten uit dit vraagprogramma samengevat
zijn:

Sluitingsdatum inschrijving:
Woensdag 27 november 2019 of eerder
als maximum aantal dieren is bereikt
Inkooien:
op donderdag 19 december 2019
van 19.00 - 20.30 uur
Inschrijfgelden overmaken op: IBAN.nr.
NL49 SNSB 0866 1633 95 t.n.v. H.K.S.V
Kampen en Omstreken
Verl. Meidoornstraat 24, 8091 DH
Wezep.
(o.v.v. Naam en fokkers-, bondsnummer)

Route naar de KHC-hal, Veneweg 1 in Kampen. Niet alle
routeplanners bevatten de juiste gegevens wegens een aantal
recente wegwerkzaamheden.
Vanaf de N50:
- Neemt u afslag Kampen-Zuid richting Kampen/IJsselmuiden
- De eerstvolgende rotonde gaat u rechtdoor
- De volgende rotonde neemt u driekwart, richting Kampen
Centrum
- U passeert wederom een rotonde, hier centrum aanhouden
- De volgende rotonde neemt u driekwart, richting de Veneweg.
- Deze weg kunt u volgen tot u de tentoonstellingshal bereikt aan
uw rechterhand.
Vanuit richting Zwolle/IJsselmuiden:
- N764 volgen, u steekt de IJssel over via de Molenbrug
- Onderaan de brug, de eerste rotonde slaat u rechtsaf, richting
Kampen Centrum
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U passeert wederom een rotonde, hier centrum aanhouden.
De volgende rotonde neemt u driekwart, richting de Veneweg.
Deze weg kunt u volgen tot u de tentoonstellingshal bereikt aan
uw rechterhand.
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