VRAAGPROGRAMMA
OPEN PLUIMVEE SHOW

03
SEPT
22
MANEGE
ZWARTEWATERRUITERS
Kamperdijk 3
8281 PB Genemuiden
HOENDERS - DUIVEN - SIER- & WATERVOGELS

VOORWOORD
Genemuiden juli 2022
Bij aanvang van dit voorwoord is het buiten zonnig en warm, maar dit wordt
overschaduwd door de courant die naast me ligt met een bericht over
vogelgriep onder de ooievaars in de Wijk. Toch wil ik met een optimistische
blik vooruitkijken.
Beste pluimveefokkers, voor jullie allereerst dit voorwoord van het
vraagprogramma van de eerste Venerieteshow op 3 september, welk een
openshow zal zijn in de manege van de Zwartewaterruiters. Een ééndaagse
show voor pluimvee en watervogels. Als bestuur van HKSV Kampen en
omstreken en de Zwartewaterfokkers hebben we de handen ineengeslagen
en besloten om zeer vroeg in het showseizoen een tentoonstelling te
organiseren voor de fokkers van alles wat veren heeft. Toen we daar mee
begonnen (februari) waren we van mening dat vogelgriep dan eerst wel
verdwenen zou zijn. Het blijft spannend, maar toch willen we doorgaan met
de voorbereidingen. We willen alle fokkers van harte uitnodigen om uw dieren
jong en oud in te sturen. De keurmeesters staan vast en zien er ook naar uit
om uw dieren op vakkundige wijze van het juiste predicaat te voorzien. We
willen het bestuur van de Zwartewaterruiters alvast van harte bedanken
voor het beschikbaar stellen van de prachtige locatie in Genemuiden, waarin
volop ruimte is en veel licht. Én in deze manege loopt u tijdens de show niet
in het zand maar op tapijt. Als tentoonstellingsbestuur zien we uit naar jullie
komst en een volle manege. We hebben een aantrekkelijk prijzenpakket
samengesteld.
De keuring is vrij toegankelijk voor alle fokkers. Op de keurdag zal ook de
jongdierendag voor konijnen & cavia’s van HSKV en de Zwartewaterfokkers
zijn. Dus voor ieder wat wils en alle reden om er een dagje Genemuiden van
te maken, en elkaar als fokkers weer te ontmoeten. Hoop u allen 3 september
te mogen begroeten.
Met vriendelijk groet,
Namens het t.t. bestuur,
Jan Henniphof
(voorzitter)
De Venerieteshow is een samenwerking van:
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VRAAGPROGRAMMA
Voor de 1ste “VENERIETESHOW”, Open Tentoonstelling voor hoenders,
watervogels, parkvogels, kleine siervogels, oorspronkelijke duiven en
sierduiven 2022 in het Hippisch centrum van de Zwartewaterruiters,
Kamperdijk 3 8281 PB te Genemuiden
GEVRAAGD WORDEN:
Serama’s, hoenders, dwerghoenders, kleine siervogels, parkvogels,
oorspronkelijke duivensoorten, oorspronkelijke en gedomesticeerde
watervogels, sierduiven in alle erkende rassen en kleurslagen.
We onderscheiden de categorieën Jong (geboren in 2022), en oud (geboren
voor 2022). Bij het toekennen van de (Hoofd)ereprijzen worden deze groepen
apart gehouden.
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.
Hoenders en dwerghoenders kunnen zowel individueel of als trio worden
ingeschreven.
OPENINGSDATA EN TIJDEN:
Inkooien op:
Vrijdag
2 sep. van 19.00 uur tot 21.00 uur.
Of
Zaterdag 3 sep. van 08.00 uur tot 08.30 uur.
Tentoonstelling geopend
Zaterdag 3 sep. van 08.30 uur tot 15.30 uur.
ENTREEPRIJZEN:
De toegang is gratis
SLUITINGSDATUM INSCHRIJVING:
Woensdag 24 augustus 2022. Stuurt u alstublieft op tijd in, de tijd tussen
verwerking inschrijvingen en show is kort!
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TENTOONSTELLINGSBESTUUR:
Voorzitter:					J. Henniphof
Tentoonstellingssecretariaat:		
A. van Ittersum
Penningmeester:				S. Brouwer
Leden: 					H. Bruins,
						H. Selles,
						J. Grolleman,
						J. Barneveld,
						M. Zwep,
						H. Kamphof,
						A. Withaar.
TENTOONSTELLINGSSECRETARIAAT:
De inschrijfformulieren kunnen digitaal worden verstuurd naar:
venerieteshow@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 onder het kopje Venerieteshow.
GEDELEGEERDE :
H. Dubbink
Wilhelminastraat 24
7681 AC Vroomshoop
h.f.dubbink@outlook.com
VETERINAIR TOEZICHT:
Het veterinair toezicht is in handen van:
Dierenartsenpraktijk Zwolle-Zwartewaterland
Burgemeester Malcorpslaan 1
8061 AG Hasselt.
Tel.: 038-4771951		
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KEURMEESTERS:*
Hoenders:
Klaas van de Hoek
A:
					
					
					

Hollands hoen, Fries hoen, Zijdehoen, Ned. 		
Uilebaard, Duitse kruiper, Hollands Kuifhoen, 		
Lakenvelder, Ayam Cemani, Cochin, Leghorn, 		
New Hampshire, Gehele vrije klasse “veren”

Hilco Ketelaar		

Wyandotte, Drents hoen

A:

Abe Heerdink		
C:
Indisch vechthoen, Shamo, Maleier, Brahma, 		
					Orloff, Twents hoen, Australorp
Dwerghoenders:
Hilco Ketelaar 		

A:

Hollandse kriel, Barnevelder kriel

Klaas van de Hoek

A:

Hollands hoenkriel, Wyandotte

Abe Heerdink		

C:

Friese kriel, alle vechthoenrassen

Aalt van der Streek
B:
Grubbe Baardkriel, Antwerpse Baardkriel, 		
					Watermaalse Baardkriel, Altstreier Kriel, 			
					Sulmtaler Kriel, Cochin Kriel, Hollandse 			
					Kuifhoenkriel, Ned. Baardkuifhoenkriel, 			
					Lakenvelder Kriel, Chabo, Rijnlander Kriel, 			
					Andalusier Kriel
Serama’s:
Hans Tenbergen		

A:

Alle varianten

Oorspronkelijke duivensoorten (incl. lach- en diamantduiven):
Aart Deetman
A:
Alle rassen
Kleine siervogels & Parkvogels:
Aart Deetman
A:
Alle rassen
Watervogels:
Aart Deetman

A:

Alle rassen

Sierduiven: 				
Klaas Nicolaij		
A:
Alle rassen
Eierkeuring
Harry Arts			
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* Het tentoonstellingsbestuur 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.
HOOFDEREPRIJZENJURY:
Hoenders:					
Dwerghoenders:
K. van de Hoek (vz)
(A) 		
H. Ketelaar (vz)		
(A)
A. Heerdink			
(C) 		
A. van de Streek		
(B)
H. Ketelaar			
(A)		
K. van de Hoek		
(A)
		
				
Serama’s:					Kleine Siervogels:
H. Tenbergen		(A)		A. Deetman			(A)
Watervogels: 				
A. Deetman			
(A)		

Oorspronkelijke duiven:
N. van Wijk		
(A)

Parkvogels					Sierduiven:			
A. Deetman			(A) 		K. Nicolaij			(C)
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TENTOONSTELLINGSREGLEMENT
Voor de algemene tentoonstellingsbepalingen:
zie blz. 37 van de Almanak 2021.
Belangrijke aanvullende aandachtspunten:
1.
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt:			
Trio’s hoenders en dwerghoenders
Administratiekosten & Catalogus		

€ 3,00/dier,
€ 4,50
€ 5,00

(Adm.kosten verplicht iedere inzender)
Het inschrijfgeld kan worden overgemaakt naar IBAN nr. NL82 RBRB
8836 3568 26 t.n.v. De Zwartewaterfokkers o.v.v. uw naam en fokkers-,
bondsnummer. Bij voorbaat dank!
Vanwege de nog onzekere situatie rond vogelgriep vragen wij u het
inschrijfgeld te voldoen tussen 24 & 31 augustus.
Bij het niet inzenden van ingeschreven dieren moeten de, door de inzender
verschuldigde kosten worden voldaan; Deze worden niet terugbetaald.
2.
Inkooien & uitkooien
Inkooien op:
Vrijdag
2 sep. van 19.00 uur tot 21.00 uur.
Of
Zaterdag 3 sep. van 08.00 uur tot 08.30 uur.
Alle inzendingen moeten uiterlijk zaterdag 3 september 08:30 uur in de kooi
aanwezig zijn.
Er is gelegenheid tot afhalen van de dieren op zaterdag 3 september vanaf
15.30 uur (uitkooien) tot 16:00 uur.
3.
Wijzigingen in de inschrijving
Tot en met zaterdag 27 augustus kan een inzender aan het
tentoonstellingssecretariaat melding doen van de door hem gewenste
wijziging (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.
4.
Keurdag
De keuring start op zaterdag 3 september 2022. Deze is toegankelijk voor
publiek & fokkers. Wil je helpen met schrijven op de keurdag, geef dit dan aub
aan op het inschrijfformulier.
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5.
Ereprijzen
Gewonnen ereprijzen kunnen op zaterdag 3 september van 15:00 – 16:00 uur,
op aantoning van de afhaalkaart, worden afgehaald op het secretariaat.
Beoordelingskaarten (enkelvoudig!) kunnen tijdens het uitkooien van de
kooien worden gehaald: niet eerder!
6.
Jeugdleden
Jeugdleden moeten op het inschrijfformulier duidelijk vermelden dat ze
jeugdlid zijn. Als dit niet is gebeurd, dingen zij niet mee naar de jeugdprijzen.
7.
Leden Zwartewaterfokkers & HKSV
Leden van HKSV Kampen & Omstreken en leden van Zwartewaterfokkers
dingen automatisch mee naar de prijzen per diergroep voor het beste dier
van de eigen vereniging. Jonge en oude dieren doen hier dus aan mee.
8.
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.
9.
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.
10.
Collectieprijzen
Deze 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 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
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in te schrijven. Geeft u dit aan door de collecties te nummeren op het
inschrijfformulier.
11.
Corona of vogelgriep
Indien de Venerieteshow vanwege geldende vogelgriep- of
coronamaatregelen geen doorgang kan vinden krijgen inzenders het reeds
betaalde inschrijfgeld terug.
12.
Entverklaring
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.

Speciale aandacht vragen we u voor de
districtshows/jongdierendag van de:
Ned.DFKP-club (Districtshow)
Hollands hoenclub (Districtshow)
Friese hoenderclub (Jongdierendag)
Pels en Pluim Emmeloord (Clubshow)
De speciaalclubs stellen extra prijzen ter beschikking
op de Venerieteshow en waarderen uw komst zeer!
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PRIJZENSCHEMA
Hoofdereprijzen
Er zijn hoofdprijzen te winnen bij een minimum predikaat ZG en in concurrentie
van ten minste 20 dieren.
1.

Hoenders:
a.
Luxe plaquette & oorkonde voor het mooiste Hoen jong
b.
Luxe plaquette & oorkonde voor het mooiste Hoen oud
2.
Dwerghoenders
a.
Luxe plaquette & oorkonde voor het mooiste Dwerghoen jong
b.
Luxe plaquette & oorkonde voor het mooiste Dwerghoen oud
3.
Serama’s
a.
Luxe plaquette & oorkonde voor de mooiste Serama jong
b.
Luxe plaquette & oorkonde voor de mooiste Serama oud
4.
Siervogel
a.
Luxe plaquette & oorkonde voor de mooiste Kleine siervogel
b.
Luxe plaquette & oorkonde voor de mooiste Parkvogel
c.
Luxe plaquette & oorkonde voor de mooiste Oorspronkelijke duif
5.
Watervogel
a.
Luxe plaquette & oorkonde voor de mooiste Gedomesticeerde 		
		watervogel
b.
Luxe plaquette & oorkonde voor de mooiste Oorspronkelijke 		
		watervogel;
6.
Luxe plaquette & oorkonde voor de mooiste Sierduif
N.B. Voor alle hoofdereprijzen geldt: Bij minder dan 25 dieren in één diergroep
wordt Tegel een …..
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!
AOC-klasse
Er zijn AOC-klasse prijzen te winnen per diergroep bij een min. predikaat ZG
en in concurrentie van ten minste 5 dieren per diergroep.
7. Mooiste dier AOC-Klasse

€ 5,-

VRIJE-klasse
Er zijn VRIJE-klasse prijzen te winnen per diergroep bij een min. predikaat ZG
en in concurrentie van ten minste 5 dieren per diergroep.
8. Mooiste dier VRIJE-Klasse
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Ereprijzen
Er zijn ereprijzen te winnen bij een minimum predikaat ZG.
9.

Keurmeestersprijzen:
Beker of € 9,00 voor het mooiste dier van iedere
keurmeester per gekeurde diergroep.

10. Jeugdprijzen:
Standaard voor het mooiste dier van een jeugdlid van iedere 			
keurmeester per gekeurde diergroep. Deze jeugdprijs kan niet in 			
geld worden omgezet!
11. Rassenprijzen:
11.a. € 7,50 bij minimaal 8 dieren per ras
11.b. € 5,00 bij minimaal 5 dieren per ras
Deze rassenprijzen worden door iedere keurmeester toegekend per ras
volgens onderstaand schema:
Bij minimaal:
5 dieren :
8 dieren :
15 dieren :
30 dieren :
40 dieren :
50 dieren :
60 dieren :
70 dieren :
80 dieren :
90 dieren :
100 dieren :

€ 5,00
€ 7,50
1 x € 7,50 en 1 x € 5,00
1 x € 7,50 en 2 x € 5,00
2 x € 7,50 en 2 x € 5,00
2 x € 7,50 en 3 x € 5,00
3 x € 7,50 en 3 x € 5,00
3 x € 7,50 en 4 x € 5,00
4 x € 7,50 en 4 x € 5,00
4 x € 7,50 en 5 x € 5,00
5 x € 7,50 en 5 x € 5,00

Het gaat hierbij om werkelijk ingezonden dieren:
Bij grotere klassen een doorgang van hetzelfde systeem.
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12.

Bij minimaal 3 trio’s: (hoenders en dwerghoenders apart) Standaard of 		
€ 5,00 voor het mooiste trio.

13.

In iedere diergroep wordt een beker of € 10,00 beschikbaar gesteld 		
voor de beste collectie
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14.

Voor leden van Zwartewaterfokkers en voor leden van HKSV Kampen 		
en Omstreken wordt per diergroep een extra prestatieprijs toegevoegd
als de winnaar van ereprijs 19 geen lid van K&O is.

Extra ereprijzen leden Zwartewaterfokkers en HKSV Kampen & Omstreken:
15.
16.
17.
18.
19.
20.

€12,00 voor het mooiste Hoen
€12,00 voor het mooiste Dwerghoen
€12,00 voor het mooiste Serama
€12,00 voor de mooiste Siervogel (gecombineerd)
€12,00 voor de mooiste Watervogel (gecombineerd)
€12,00 voor de mooiste Sierduif

N.B. Voor ereprijs 24 en 25 geldt uit de grootste groep. Wanneer een dier uit
een kleinere groep een hoger predicaat heeft, wordt de prijs aan dit dier
toegekend.
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).
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Secretaris KLN:
B.T.M. Sanders
Van Galenstraat 4
7622 XP Borne.
Tel: 074-2664735
email: secretaris@kleindierliefhebbers.nl
Ereprijs 5000- Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers-verenigingen
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-, 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: 06-30414170
email: secretaris@sierduif.nl
Voor ereprijzen beschikbaar gesteld door de Speciaalclubs zie de Almanak
uitgave 2021.
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SAMENVATTING
De belangrijkste punten uit dit vraagprogramma samengevat:
Sluitingsdatum inschrijving:
Woensdag 17 augustus 2022 of eerder als maximum aantal dieren is bereikt
Inkooien:
vrijdag 2 september 2022 van 19.00 - 21:00 uur
of
zaterdag 3 september 2022 van 08:00 – 08:30 uur
Locatie:
Hippisch Centrum De Zwartewaterruiters
Kamperdijk 3
8281 PB Genemuiden
Inschrijfgelden overmaken op: IBAN.nr.
NL82 RBRB 8836 3568 26 t.n.v. De Zwartewaterfokkers.
(o.v.v. Naam en fokkers-, bondsnummer)
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