KAMPEN & OMSTREKEN

HANZESHOW

Voorwoord.
Beste Kleindierliefhebbers,
Na een jaar van afwezigheid vanwege de vogelgriep is het
ons als bestuur van Kampen & Omstreken een genoegen U
het vraagprogramma van de 28e Hanzeshow te mogen
aanbieden!
Ook dit jaar zijn we weer welkom in de gastvrije en goed
bereikbare KHC hal, een hal die we vorig jaar kosteloos
mochten annuleren.
Diverse speciaalclubs hebben hun districtshow bij ons
ondergebracht waar wij hen zeer erkentelijk voor zijn.
Uiteraard hebben we gezorgd voor een bekwaam
keurmeesterscorps die Uw dieren deskundig van een
predicaat voorzien.
Tevens hebben we een zeer uitgebreid prijzen pakket
waaronder de bekende Delftsblauwe en tinnen borden.
Dit jaar voor het eerst ook een KLO medaille, welke
beschikbaar is voor de mooiste Serama. Een stimulans voor
deze snel groeiende diergroep.
Onze voedercommissie staat garant voor een goede
verzorging van Uw dieren, maar mocht U als inzender toch
nog wensen hebben..., laat het ons aub weten want we
proberen het dier en mens naar de zin te maken.
We kijken uit naar Uw inschrijving en graag tot ziens op de
28e Hanzeshow!
Met vriendelijke sportgroet namens bestuur van K&O,
Janneke Slendebroek
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VRAAGPROGRAMMA
Voor de 28ste “HANZESHOW”, Open Tentoonstelling van de
Hoender-, Konijnen- en Sierduivenfokkersvereniging
Kampen en Omstreken op 18 en 19 december 2015 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.
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.
Bij de cavia’s duidelijk op het inschrijfformulier de klasse
(A,B of C) vermelden.
OPENINGSDATA EN TIJDEN:
De tentoonstelling is geopend:
Vrijdag
18 dec. van 19.00 uur tot 22.00 uur.
Zaterdag 19 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
3,50
4,00
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SLUITINGSDATUM INSCHRIJVING:
Maandag 30 november 2015 of als het maximum aantal
dieren is bereikt.

VERENIGINGS/TENTOONSTELLINGSBESTUUR:
Voorzitter :
Verenigingssecretaris :
Penningmeester :
Leden :

J. Slendebroek
A. van Ittersum
J. Slendebroek
K. Roskam, G. Mulder,
J. Palland
Tentoonstellingssecretariaat: H. Kamphof, A. van Ittersum
Erevoorzitter:
G. Meijerink
Ereleden:
W. de Groot
Leden van verdienste:
K. Prins, A. Zwep, W. Brink,
W. de Groot en G. van Veen.
TENTOONSTELLINGSSECRETARIAAT:
- H. Kamphof, Philip Klingestraat 26, 8274 BC, Wilsum, Tel.
06-43036201
- A. van Ittersum, Bisschopswetering 12, 8275 AN
’s Heerenbroek Tel. 06-10881365
De inschrijfformulieren moeten worden verstuurd naar:
H. Kamphof, Philip Klingestraat 26, 8274 BC, Wilsum
Ook kan per e-mail ingezonden worden 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.
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.
LET OP!
Het inschrijfgeld moet gelijktijdig worden overgemaakt
naar IBAN nr. NL49 SNSB 0866 1633 95 t.n.v. H.K.S.V.
Kampen en Omstreken, Voorstraat 14, 8277 AK
GRAFHORST en o.v.v. uw
fokkerskaartnummer/bondsnummer. Bij voorbaat dank!
GEDELEGEERDE :
J. Roosma
’t Vijfhoekje 12
jooproosmaslagharen@ziggo.nl

7776 CP Slagharen

OFFICIËLE OPENING:
De officiële opening vindt plaats op vrijdag 18 december
om 19.30 uur in de kantine van de K.H.C.-hal door Jasper
Smelt, voorzitter van Kleindier Liefhebbers Nederland.
Tijdens deze opening worden de hoofdereprijzen uitgereikt.
VERKOOPBUREAU:
Het verkoopbureau is geopend:
Vrijdag 18 december van 20.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 19 december van 11.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 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:
T. Boschma
R. v.d. Kerkhof

B: Hollandse Kuifhoen, Drents Hoen,
Sumatra
C: Barnevelder, Altstreier, Sulmtaler,
Lakenvelder, Sussex, Wyandotte,
Brahma

Dwerghoenders:
T. Boschma
A: Antwerpse Baardkriel, Watermaalse
Baardkriel, Grubbe Baardkriel, Chabo,
Langshan Kriel
R. v.d. Kerkhof

C: Altstreier Kriel, Amrock Kriel,
Sulmtaler Kriel, Sebright Kriel

T. Kiewiet

C: Wyandotte Kriel, Hollandse
Kuifhoenkriel, Drentse Kriel, Minorca
Kriel, Andalusier Kriel, Java Kriel,
Indische Vechtkriel

K. Molenmaker

C: Welsumer Kriel, Hollandse Kriel,
Barnevelder Kriel, Faverolle Kriel,
Orpington Kriel, Leghorn Kriel, Rhode
Island Red Kriel, Groninger Meeuwkriel,
Brahma Kriel

Serama’s:
T. Kiewiet

A: Alle varianten

Siervogels:
H. Hoving

A: Alle rassen

Oorspronkelijke duivensoorten(incl. lach- en
diamantduiven):
J. van Riessen
A: Alle rassen
Watervogels:
J. van Riessen

A: Alle rassen
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Sierduiven:
N. Akkerman

A: Alle rassen

Konijnen:
G. Dermois

A: Vlaamse Reus, Tan, Rus

HANZESHOW

P. van Foeken

A: Havanna, Luchs, Marburger Feh,
Parelfeh, Nieuw Zeelander, Deilenaar

A. Lanting

A: Hollander, Californian, Rijnlander

G. Pals

A: Franse Hangoor, Duitse Hangoor,
Nederlandse Hangoordwerg,
Kleurdwerg

G. Stoelhorst

A: Rex, Hollander

E. Maas

B: Zilvervos, Groot zilver, Klein zilver

R.H. Meijer

A: Polish, Kleurdwerg

E.P. Leenstra

A: Alaska, Rode Nieuwzeelander,
Gouwenaar

J. van der Steeg

A: Triantha, Hulstlander, Pool Roodoog,
Pool Blauwoog

P.E.A. Huygens

A: Wener, Groot Lotharinger, Klein
Lotharinger

Cavia’s:
A.A. Verrijdt

C. Swaap
Kleine knagers:
A.A. Verrijdt

A: Normaalhaar Agouti, Normaalhaar
Engels Gekruind, Borstelhaar, Rex, USTeddy, CH-Teddy, Langhaar
C: Normaalhaar éénkleurig,
Normaalhaar tekening, Normaalhaar
Uitmonstering
A: Alle rassen
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* 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 op basis van aantal
dieren/keurmeester.

HOOFDEREPRIJZENJURY:
Hoenders:
Dwerghoenders:
T. Boschma (voorzitter) (A) T. Boschma
(voorzitter)(A)
R. v.d. Kerkhof
(C) T. Kiewiet
(C)
K. Molenmaker
(C)
Serama’s:
T. Kiewiet

Siervogels:
(A) H. Hoving

Watervogels:
J. van Riessen

Oorspronkelijke duiven:
(A) J. van Riessen
(A)

Sierduiven:
N. Akkerman

Konijnen:
(A) A. Lanting (voorzitter)
P. van Foeken
G. Pals

Cavia’s:
A.A. Verrijdt (voorzitter)(A)
C. Swaap (C)

Kleine knagers:
A.A. Verrijdt

(A)

(A)
(A)
(A)
(A)

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT:
Voor de algemene tentoonstellingsbepalingen:
zie blz. 40 van de Almanak 2015.
Aanvullende bepalingen:
Art.18
Het inschrijfgeld bedraagt:
€ 3,00 per dier,
bij 6 of meer dieren:
€ 2,50
Trio’s hoenders en dwerghoenders € 4,50
Administratiekosten: € 3,00 én catalogus: € 4,00
verplicht. (Adm.kosten: elke inzender, catalogus minimaal
1x per adres)
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Loten:
€ 0,50 per stuk.
Doorloopkaarten:
€ 3,50 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: De kosten hiervan bedragen € 0,50 per
dier. De kosten hiervan kunnen al bij het inschrijfgeld
worden voldaan. Tevens kan men de dieren op de
tentoonstelling te koop zetten. 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. Dit kan alleen
via het verkoopbureau. Er geldt een minimum verkoopprijs
van € 7,00 voor hoenders en dwerghoenders, voor konijnen
grote rassen € 9,00, midden rassen € 7,00 en voor kleine
en dwergrassen € 5,00. Voor trio’s hoenders en
dwerghoenders € 14,00. Voor de overige diersoorten geldt
geen minimum verkoopprijs. Zodra een dier is verkocht, is
het verdere risico voor de koper.
Art. 20
Tot en met maandag 7 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 17 december 2015
franco bezorgd worden in de K.H.C.-hal, Veneweg 1,
8265 VC Kampen(038-3312006) tussen 19.00 en 20.30
uur.
VRAAGPROGRAMMA 28ste HANZESHOW OP 18 & 19 dec.
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Bij niet inzenden van ingeschreven dieren moeten door de
inzender de verplichte kosten zijn/worden voldaan; deze
worden niet terugbetaald.
Art.22
Er is gelegenheid tot afhalen van de dieren op zaterdag 19
december van 16.15 uur(uitkooien),16.30 uur(deuren
open) tot 17.00 uur.
Art. 23
De keuring zal geschieden op vrijdag 18 december 2015.
Diegene die behulpzaam wil zijn op de keuringsdag 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. Let op: Inzenders
hebben voorrang met betrekking tot het schrijven en
aandragen, tijdens de keurdag.
Art. 24
Uitgeloofde doch niet toegekende ereprijzen komen te
vervallen aan de vereniging. Gewonnen ereprijzen kunnen
op zaterdag 19 december van 10.00 uur tot 16.00 uur
worden afgehaald op het secretariaat.
Beoordelingskaarten (enkelvoudig!) kunnen vanaf 16.15
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” zullen duidelijk op het
inschrijfformulier de Jong eigen dieren moeten aangeven
in de daarvoor beschikbare kolom. Als dit niet is gebeurd,
zullen deze dieren niet meedingen naar de prijzen voor de
beste jonge dieren van leden van K & O.
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Art.27
Hoofdereprijzen worden toegekend uit de eerst
voorgebrachte dieren.
Art. 28
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
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. 29
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 20 december vanaf
15.30 uur.
ATTENTIE VOOR DE INZENDERS VAN CAVIA’S
- De cavia’s worden gedurende de tentoonstelling voorzien
van groenvoer.
- 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.
ATTENTIE VOOR DE INZENDERS VAN KONIJNEN
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
VRAAGPROGRAMMA 28ste HANZESHOW OP 18 & 19 dec.
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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.
VERLOTING
Ten bate van de HANZESHOW wordt een verloting
gehouden. Het aantal loten is 1300 stuks. De trekking zal
plaatsvinden op zaterdag 19 december 2015 om 15.00 uur
in de kantine van de sporthal. Inzenders kunnen aan deze
verloting deelnemen. De loten à € 0,50 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.:
1e prijs: boodschappenmand t.w.v. :€ 40,2e prijs: vleespakket
t.w.v. :€ 25,3e prijs: boodschappenmand t.w.v. :€ 20,4e prijs: vleespakket
t.w.v.:€ 15,en vele andere prijzen.
HOOFDEREPRIJZEN
Er zijn Hoofdprijzen te winnen bij een minimum predikaat
ZG en in concurrentie van ten minste 20 dieren.
1.
2.
3.
4.

5.

Delftsblauw bord voor het mooiste
Hoen
Delftsblauw bord voor het mooiste
Dwerghoen
Delftsblauw bord voor de mooiste
Serama
Delftsblauw bord voor de mooiste
Siervogel(5x)
a. Kwartel, patrijs en frankolijn;
b. Fazantachtige en oorspronkelijke kamhoender;
c. Pauw, kalkoen, parelhoender en overig siervogels;
d. Lachduif en Diamantduif;
e. Oorspronkelijke duif;
Delftsblauw bord voor de mooiste
Watervogel(2x)
a. Gedomesticeerde watervogel;
b. Oorspronkelijke watervogel;
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6.
7.
8.
9.
10.

Delftsblauw bord voor de mooiste
Delftsblauw bord voor het mooiste
Delftsblauw bord voor het mooiste
Delftsblauw bord voor de mooiste
Delftsblauw bord voor de mooiste

HANZESHOW

Sierduif
Konijn
Konijn op 1 na
Cavia
Kleine knager

N.B. Voor alle hoofdereprijzen geldt: Bij minder dan 40
dieren in één groep wordt Delftsblauw bord een Tinnen
Bord.
Als extra Hoofdereprijs wordt dit jaar op de Hanzeshow een
Provinciale Bondsmedaille uitgereikt aan de fraaiste
Serama op de show. Deze prijs is beschikbaar gesteld door
KleindierLiefhebbers Overijssel.
EREPRIJZEN
Er zijn Ereprijzen te winnen bij een minimum predikaat ZG.
10. Keurmeestersprijzen:
Beker of € 9,00 voor het mooiste dier van iedere
keurmeester per gekeurde diergroep.
11. Jeugdprijzen:
a. Beker voor het mooiste dier van een jeugdlid van
iedere keurmeester per gekeurde diergroep. Deze
jeugdprijs kan niet in geld worden omgezet!
b. Beker voor de mooiste hoender/dwerghoender van een
jeugdlid, beschikbaar gesteld door Arend Slendebroek.
Deze jeugdprijs kan niet in geld worden omgezet!
c. Beker voor het mooiste konijn van een jeugdlid,
beschikbaar gesteld door Gerrit van Veen. Deze
jeugdprijs kan niet in geld worden omgezet!
12. Rassenprijzen (uitgezonderd cavia’s, zie 13):
12.a. Bekertje of
€ 7,50
12.b. Standaard of
€ 5,00
Deze rassenprijzen worden door iedere keurmeester
toegekend per ras volgens onderstaand schema.
Bij minimaal:
5 dieren : 1 standaard
8 dieren : 1 beker
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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 en
een minimum predikaat van ZG:
Bij grotere klassen een doorgang van hetzelfde
systeem.
13. 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 12
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.
14. Bij minimaal 3 trio’s: (hoenders en dwerghoenders
apart) Standaard of € 5,00 voor het mooiste trio.
15. In iedere diergroep wordt een beker of € 10,00
beschikbaar gesteld voor de beste collectie (zie art.28)
16. Voor leden Kampen en Omstreken wordt per diergroep
een extra prestatieprijs toegevoegd als de winnaar van
ereprijs 15 geen lid van K.en O. is.
Ereprijzen leden Kampen en Omstreken:
jong eigen dier (zie art.26)
17. Beker of
18. Beker of
19. Beker of

€ 12,00 voor het mooiste Hoen
€ 12,00 voor het mooiste Dwerghoen
€ 12,00 voor het mooiste Serama
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Beker
Beker
Beker
Beker
Beker
Beker
Beker

of
of
of
of
of
of
of

€
€
€
€
€
€
€

12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
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voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor

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

Siervogel
Watervogel
Sierduif
Konijn
Konijn op 1 na
Cavia
Kleine knager

N.B. Voor e.p. 20 en 21 geldt uit de grootste groep.
Wanneer een dier uit een kleinere groep een hoger
predicaat heeft, wordt de prijs aan dit dier toegekend.
27. Wisselbeker voor de beste collectie van een lid van
Kampen en Omstreken (zie art. 28)
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

1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013

J. Kuik
J. Kuik
J. Slendebroek
G. van Veen
J. v.d. Beld
K. Prins
K. Prins
G. Meijerink
K. Prins

28. 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
PRIJZEN BONDEN EN SPECIAALCLUBS:
VRAAGPROGRAMMA 28ste HANZESHOW OP 18 & 19 dec.
2015.
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Ereprijs 400- Kleindierliefhebbers Nederland(KLN)
Ereprijs 400 – Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) stelt
ereprijzen beschikbaar op alle erkende tentoonstellingen
voor zowel de erkende klasse als de AOC en de Vrije
Klasse. Voor dieren in alle KLN-diergroepen wordt een KLNprijs van € 5,00 beschikbaar gesteld per 15
ingeschreven dieren mits de waardering tenminste 94
punten is. Ook dieren met buitenlandse EE merken of
oorspronkelijke soorten sier- en watervogels en
oorspronkelijke duiven met ringen van Aviornis en de
Vogelbonden komen in aanmerking..
Deze prijzen zijn volledig ter vrije beschikking van de
keurmeester en worden bij voorkeur toegekend aan
dieren die geen andere prijzen hebben gewonnen.
Bij een restant in een diergroep van 8 dieren of meer mag
de keurmeester één extra prijs toekennen. Zie verder pag.
98 van het KLN Jaarboek over 2014.
Secr. G.J. Glastra, Soetendaalseweg 14, 6721 XB
Bennekom. Tel: 0318-416953
Ereprijs 5000- Nederlandse Bond van
Sierduivenliefhebbers-verenigingen
stelt op deze tentoonstelling de volgende prijzen
beschikbaar:
R-prijs 5000 ringenprijs van 4,00 per 15 ingeschreven
sierduiven ter vrije beschikking van de keurmeester.
Per volle 15 ingeschreven dieren wordt een R-prijs ter
beschikking gesteld.
De R-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs aan
is toegekend.
Secretaris NBS: R.Bijkerk, Rosa Caninalaan 9, 9674 EC,
Winschoten tel. 0597-414314.
VRAAGPROGRAMMA 28ste HANZESHOW OP 18 & 19 dec.
2015.
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Voor ereprijzen beschikbaar gesteld door de Speciaalclubs
zie de Almanak uitgave 2015.

Speciale aandacht vragen we u voor de
districtshows van de:
Ned.DFKP-club
Nat. Havanna-Alaska enz. club
Nederlandse Zilverclub
Thrianta-Hulstlanderclub
Nationale Polen- en Kleurdwergenclub (NPKC)
Nederlandse Hoender- en dwerghoenderrassen
Club (NHC)
Op de Hanzeshow 2015.

De belangrijkste punten uit dit vraagprogramma samengevat
zijn:

Sluitingsdatum inschrijving:
maandag 30 november 2015
Inkooien:
op donderdag 17 december 2015
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
Voorstraat 14 8277 AK GRAFHORST.
(o.v.v. fokkerskaartnummer/bondsnummer)
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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
- 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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