Zaterdag 27 en zondag 28 november 2021
”De Blinkerd” Heereweg 150, 1871 EM te Schoorl

TENTOONSTELLING VAN KONIJNEN,CAVIA’S, KLEINE KNAGERS,
HOENDERS, DWERGHOENDERS, SIER- EN GEDOMESTISEERDE WATERVOGELS

Vraagprogramma Duinstreekshow

VRAAGPROGRAMMA
OPEN SHOW
K.F.V. de Duinstreek
Schoorl
Deze tentoonstelling wordt gehouden op
Zaterdag 27 en zondag 28 november 2021,
met voor de kleine knagers EN cavia’s een eendagsshow op zaterdag 27 november.
in ”De Blinkerd” Heereweg 150, 1871 EM te Schoorl tel.: 072-509 2068
Beste sportfokkers,
Graag nodigen we u uit om dit jaar in te zenden op de Duinstreekshow, georganiseerd door KFV ‘De
Duinstreek’. Inmiddels behoren cavia’s, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, serama’s, sier- en
watervogels tot onze vereniging en zijn alle diergroepen welkom op deze ‘open show’. Opnieuw in de
mooie sporthal van De Blinkerd in het vertrouwde Schoorl
Afgelopen jaren hadden we al een eendagshow voor kleine knagers. Dit jaar kiezen we ervoor om dit
ook voor de cavia’s te organiseren. Reden hiervoor is dat met name de inzenders van cavia’s de afgelopen jaren voor een groot deel buiten Noord Holland vandaan komen. Om deze inzenders tegemoet
te komen kiezen we ervoor om bij wijze van proef voor de cavia’s nu ook een eendagshow te houden.
We gaan er natuurlijk vanuit dat de trouwe inzenders van cavia’s wellicht nu nog meer collega fokkers
weten te enthousiasmeren om ook in te zenden op de Duinstreekshow. Voor de overige diergroepen
willen we graag een tweedaagse show handhaven. Mogelijkheid om vrijdagavond of zaterdagmorgen
in te kooien handhaven we ook dit jaar. De keuring is zaterdagmorgen voor een ieder toegankelijk.
We hebben een ruim prijzenpakket opgezet met ook bijzonder veel prijzen in natura, beschikbaar gesteld door onze sponsors Kasper Faunafood. Graag wijs ik u ook op de collectieprijzen die bij alle
diergroepen met groepen van 4 dieren zijn te winnen.
We hebben weloverwogen voor de datum van zaterdag 27 en zondag 28 november gekozen voor de
Duinstreekshow 2021 waarmee in Noord Holland in ieder geval de ruimte wordt geboden om ook andere shows te bezoeken met uw dieren. We hopen dan ook van harte dat u een aantal dieren wilt inzenden
en vraag uw collega fokkers uit Noord Holland of daarbuiten ook om een paar dieren in te sturen! De
toegang is voor een ieder gratis gedurende de gehele show en de leden van de Duinstreek verwelkomen
u graag!
Met vriendelijke groet,
Rob Pronk
Voorzitter De Duinstreek

Verenigingsbestuur, tevens tentoonstellingsbestuur De Duinstreek
Ere voorzitter:		
Ere leden
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Hans Beers
Daphne Baars

Warmenhuizen
Noord Scharwoude
Dirkshorn

tel. 06-22412266
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Verder werken mee: alle leden van ”De Duinstreek”
Tentoonstellingssecretariaat
Carolien Gruys
Molenkade 47, 1723 MK Noord Scharwoude
e-mail: redactieduinstreek@outlook.com
Gedelegeerde:
De heer J.A.M. Oudhuis
De inschrijving sluit op zondag 14 november
Bankrekening

NL 79 RABO 035.85.07.820 t.n.v. KFV ”De Duinstreek” te Schoorl

Veterinair toezicht
Mevr. K. de Jong en mevr. S. van Leeuwen
van Dierenartsenpraktijk Warmenhuizen, tel. 0226-395676
Inzendingvoorwaarden
Artikel 1
Voor de Algemene tentoonstellingsbepalingen wordt verwezen naar het reglement voor verenigingstentoonstellingen en promotiedagen zoals dat te vinden is op de website www.kleindierliefhebbers.nl
Artikel 2
Gevraagd worden:
Alle erkende rassen en kleurslagen konijnen, cavia’s, kleurmuizen, tamme ratten, hamsters, gerbils, hoenders,
dwerghoenders, sier- en gedomesticeerde watervogels, zowel oude als jonge, mannelijke als vrouwelijke dieren.
De konijnen moeten voorzien zijn van een erkende tatoeëring, de hoenders, dwerghoenders, sier- en watervogels dienen voorzien te zijn van een erkende ring.
Bij cavia’s dient op het linker oor een pleister aangebracht te worden waarop het kooinummer is aangebracht,
welke pleister bij het inkooien wordt verstrekt.
Konijnen kunnen worden ingeschreven in een A-klasse en C-klasse. A-klasse betreffen alle dieren geboren
voor 1 mei van dit jaar, C-Klasse betreffen dieren geboren vanaf 1 mei dit jaar. Voor beide klassen zijn aparte
(hoofd) ereprijzen te winnen. Cavia’s dienen ingeschreven te worden in A, B en C klasse. Indien dit niet wordt
aangegeven op het inschrijfformulier worden deze in de A-klassen opgenomen.		

Inzenders kunnen met een KLN fokkersnummer dieren in erkende rassen, die een kleur of tekening hebben die
bij dat ras niet erkend is, inschrijven in een AOC klasse (any other colour). Deze kleur of tekening moet zijn
beschreven in de standaard van de betreffende diergroep en mag ook een combinatie zijn van meerdere van
deze kleuren, al dan niet met een al beschreven tekeningpatroon.
Artikel 3
Inschrijvingen dienen te geschieden op bijgaand inschrijfformulier.
Vul het inschrijfformulier volledig en duidelijk in.
Vergeet niet uw volledig KLN- fokkerskaartnummer te vermelden.
Ieder ras en kleurslag apart vermelden in volgorde: M-O, V-O, M-J en V-J.
CORONAMAATREGELEN
Wij houden ons aan de dan geldende coronamaatregelen in de tentoonstellingslocatie
VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN KONIJNEN
Entverklaring RHD type 2, af te geven op het TT-secretariaat danwel gelijktijdig met uw inschrijfformulier
meezenden.Tot deze tentoonstelling mogen alleen konijnen worden toegelaten van fokkers die 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.
VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN PLUIMVEE
Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoenders-, dwerghoenders en siervogels (loopvogels) worden toegelaten van fokkers, die al hun hierboven genoemde dieren hebben laten enten tegen pseudovogelpest. Elke
inzending van hoenders, dwerghoenders en siervogels (loopvogels) dient vergezeld te gaan van een kopie van
de entverklaring. Deze entverklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts die deze 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 bewaard door
de secretaris van de vereniging waar men lid van is.
Het bestuur houdt zich het recht voor inschrijvingen te weigeren.
Uw inschrijving dient uiterlijk zondag 14 november in het bezit te zijn van de tentoonstellingssecretaris.

Het inschrijfgeld bedraagt per enkel nummer
				Voor senioren			Voor jeugdleden			
Konijnen 			
€ 3,50				
€ 2,50		
Cavia’s		
€ 3,50				
€ 2,50		
Hoenders en Dwerghoenders € 3,50				
€ 2,50		
Watervogels			€ 3,50				€ 2,50			
Kleine Knagers		
€ 2,50				
€ 2,50		
Verplichte catalogus 		
€ 3,50 (een per gezin)
€ 3,50
Administratiekosten 		
€ 2,50				
€ 2,50
Betaling
Betaal gelijktijdig met het inschrijfformulier het verschuldigde inschrijfgeld op bankrekening
NL 79 RABO 03585.07.820 t.n.v. KFV ”De Duinstreek” te Alkmaar.
Ook kan voor het inkooien contant betaald worden waarna de kooinummers worden afgegeven.
Inkooien van de dieren
Het inkooien dient te geschieden op vrijdag 26 november tussen 19.00 en 21.00 uur of op zaterdagmorgen 27
november tussen 08.00 en 08.30 uur. Noteer zelf uw ingeschreven dieren daar er geen labels worden toegestuurd. Bij het inkooien van de dieren krijgt u de kooinummers van de tentoonstellingssecretaris.
Het wordt de inzenders van cavia’s aangeraden om zelf mee te brengen drinkflesjes te bevestigen aan de kooi
van de in te zenden cavia’s. De Duinstreek beschikt alleen over drinkbakjes en zal die anders gebruiken zodat
de cavia’s altijd kunnen beschikken over vers drinkwater.
Indien er een ander dier dan is opgegeven wordt ingekooid dan is dat toegestaan, mits deze van hetzelfde ras,
kleur en geslacht is.
Deze wijziging moet aan de tentoonstellingssecretaris worden doorgegeven.
Uitkooien van de dieren
Het uitkooien van de dieren is op zondag 28 november vanaf 16.00 uur. De kleine knagers en cavia’s mogen
zaterdagmiddag na de prijsuitreiking de zaal verlaten.
Persoonsgegevens
Mochten er inzenders zijn die bezwaar hebben tegen vermelding van persoonsgegevens in de catalogus, dan
dient u dit zelf aan te geven op het inschrijfformulier. Dit ivm met de nieuwe AVG wet die per 25 mei 2018
van kracht is.
Verkoop van dieren
Dieren kunnen te koop aangeboden worden. Deze kunnen op het inschrijfformulier worden aangemeld alsmede tijdens de tentoonstelling te koop worden gezet. Het verkoopbureau is geopend tot zondag 15.00 uur.
De verkoop mag uitsluitend via het verkoopbureau geschieden.
De verkoopkaart kost € 1,00 terwijl de verkoper 10% van de verkoopprijs verschuldigd is.
Verkochte dieren kunnen op zondag 28 november vanaf 15.30 uur afgehaald worden.

Prijsuitreiking Hoofd- Ereprijzen
De uitreiking van de Hoofdprijzen van konijnen, hoenders, dwerghoenders, sier- en watervogels zal plaats
vinden zondagmiddag 28 november om 15 uur. De uitreiking van de Hoofdereprijzen van de cavia’s en kleine
knagers zal zaterdagmiddag direct na afronding van de keuring plaats vinden.

Keurmeesters Konijnen
De heer Theo van ’t End		
De heer Henry van Weelden		
De heer Fons Verrijdt			

(A)		
(A)
(A)		

De verdeling van de rassen over de keurmeesters vindt op basis van het daadwerkelijk aantal ingezonden dieren plaats. Alle bovengenoemde keurmeesters zullen deel uitmaken van de HEP-jury. De heer Theo van ’t End
is voorzitter van de HEP-jury.
Keurmeester Cavia’s
Mevrouw Carla Swaap-Maaswinkel (A)		
De heer Henk Beltman		
(C)		
De verdeling van de rassen over de keurmeesters vindt op basis van het daadwerkelijk aantal ingezonden dieren plaats. De heer Fons Verrijdt zal de HEP-jury van Cavia’s uitvoeren.				
Keurmeester Hoenders’en Dwerghoenders
Bertus den Blanken 			

(A)		

alle rassen tevens HEP-jury

Keurmeester Gedomesticeerde Watervogels
Koos van Loe 		

		

(C)		

alle rassen tevens HEP-jury

Keurmeester Siergevogelte en Oorspronkelijke duiven
Koos van Loe						

(met dispensatie) alle rassen teven HEP

Keurmeester Kleine knagers
Fons Verrijdt				

(A)		

alle rassen en variëteiten, tevens HEP-jury

Prijzenschema Konijnen, Cavia’s en Kleine knagers
Hoofdprijzen
01
fraaiste konijn Duinstreekshow (A klasse)				
Bredewout bokaal
02
fraaiste konijn C-klasse 						
Hoogvorst bokaal
03
fraaiste cavia (A, B en C klasse samen)				
Duinstreek bokaal
04
fraaiste cavia andere klasse dan kampioen (A, B of C-klasse)
Groeter bokaal		
05
fraaiste cavia andere klasse dan kampioen (A, B of C-klasse)
Catrijp bokaal
06
fraaiste kleine knager							Schoorl bokaal
		
Ereprijzen
07
fraaiste konijn A klasse op één na					
voederprijs
08
fraaiste konijn A klasse op twee na					
voederprijs
09
fraaiste konijn C-klasse op één na					
voederprijs
10
fraaiste konijn C-klasse op twee na					
voederprijs
11
fraaiste cavia A- klasse op één na					
voederprijs
12
fraaiste cavia A-klasse op twee na					
voederprijs
13
fraaiste cavia B- klasse op één na					
voederprijs
14
fraaiste cavia B- klasse op twee na					
voederprijs
15
fraaiste cavia C-klasse op één na					
voederprijs
16
fraaiste cavia C-klasse op twee na					
voederprijs
17
fraaiste cavia gladhaar						voederprijs			
18
fraaiste cavia langhaar						voederprijs
19
fraaiste cavia andere haarstructuur					voederprijs
20
fraaiste niet erkende cavia’s						voederprijs
21
fraaiste hamster							voederprijs
22
fraaiste rat								voederprijs
Extra prijzen
23
Ter vrije toekenning door iedere keurmeester 3 extra (natura) prijzen. Uitgangspunt hierbij is dat juist
zeldzame rassen en/of kleurslagen hiervoor in aanmerking komen.
Onderstaande collectieprijzen zijn beschikbaar gesteld door enkele sponsors van de Duinstreekshow:
Collectieprijs voor konijnen:
24
Beker voor de fraaiste collectie konijnen
Collectieprijs voor cavia’s:
25
Beker voor de fraaiste collectie cavia’s
Collecteprijs voor hoenders:
26
Beker voor de fraaiste collectie hoenders
Collecteprijs voor dwerghoenders:
27
Beker voor de fraaiste collectie dwerghoenders
Collectieprijs voor watervogels
28
Beker voor de fraaiste collectie watervogels
Collectieprijs voor siergevogelte en oorspronkelijke duiven
29
Beker voor de fraaiste collectie SV en OD
Voor de collectieprijzen geldt:
Iedere fokker of combinatie kan max. 1 keer 4 dieren aankruisen op zijn of haar inschrijfformulier.
De volgende regels gelden hiervoor:
1.
Inzender kruist een viertal (4) dieren aan op het inschrijfformulier.
2.
Een viertal moet bestaan uit zowel mannelijke als vrouwelijke dieren van dezelfde diergroep. Voor
beeld: 1 ram en 3 voedsters of 3 rammen en1 voedster. Dus beide geslachten moeten vertegenwoordigd zijn in het viertal.

3.
4.
5.
6.
7.

Een viertal hoeft NIET uit een kleurslag samengesteld te worden, maar mag bestaan uit verschillende
kleurslagen. Ook hier moeten beide geslachten vertegenwoordigd zijn in het betreffende viertal.
Bij het gelijk eindigen van de punten gaat het viertal voor waar de meeste manlijke dieren in zitten.
Mocht men dan nog gelijk eindigen dan beslist het lot.
De puntentelling is als volgt.
Voorbeeld. 4 dieren waarvan behaald 1 keer ZG 92, 2 keer F 95 en 1 keer F96 is totaal 378 punten.
Uitkomen op halve punten is ook mogelijk.

Prijzenschema Hoenders, Dwerghoenders, Sier- en Watervogels
Hoofd- ereprijzen
30
fraaiste hoen			 					Aagtdorp bokaal
31
fraaiste dwerghoen							Camperduin bokaal
32
fraaiste gedomesticeerde watervogel					Bergen bokaal
33
fraaiste siervogel of oorspronkelijke duif				
Noordzee bokaal
Ere- prijzen
34
fraaiste hoen op 1 na							voederprijs
35
fraaiste dwerghoen op 1 na						voederprijs
36
fraaiste dwerghoen op twee na					
voederprijs
37
fraaiste watervogel op 1 na						voederprijs
We zijn zeer verheugd te kunnen melden dat we dit jaar voor de watervogels onderstaande aanvullende prijzen
kunnen presenteren. Dit is mogelijk gemaakt door een sponsor van onze Duinstreekshow:
38
39
40
41

€ 15,00 voor de fraaiste “grote” gedomesticeerde watervogel
€ 10,00 voor de fraaiste “grote” gedomesticeerde watervogel op 1 na
€ 15,00 voor de fraaiste “kleine” gedomesticeerde watervogel
€ 10,00 voor de fraaiste “kleine” gedomesticeerde watervogel op 1 na

Toelichting op toekenning ereprijs 38-41:
Onder de groep “kleine” wordt verstaan: Kwaker-, Smaragd-, Dwerg kuif- en Silver Appleyard dwer
geend.
De groep “grote” eenden bestaat uit alle andere rassen.
Jeugdprijzen
42
fraaiste konijn								Beker 					
43
bij 5 tot 10 dieren op één na						
Beker
44
bij 10 of meer op twee na						
Beker
45
fraaiste cavia								Beker
46
bij 5 tot 10 dieren op één na						
Beker
47
bij 10 of meer op twee na						
Beker
48
fraaiste kleine knager							Beker
49
fraaiste hoen								Beker
50
fraaiste dwerghoen							Beker
51
fraaiste watervogel							Beker
52
elke jeugdinzender ontvangt een herinneringsprijs

KLN- prijzen
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:
•
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.
•
De prijzen moeten naar rato verdeeld worden over de door de keurmeester gekeurde diergroepen.
•
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).

Ned. Knaagdierenfokkers Vereniging
Secretaris: Katja van Rossum, Kleistraat 2, 5951 DC Belfeld, Tel. 06-40054541, E-mail: secretaris@kleineknaagdieren.nl. www.kleineknaagdieren.nl. IBAN: NL10 INGB 0003 6451 00.
Prijzenschema Clubshows bij de Gelderlandshow, Peelhorstshow en Duinstreekshow
Hoofdereprijzen (min. 50 ingezonden dieren):
2725. Beker, Rozet, N.K.V. medaille of iets anders + € 15,00 voor de Fraaiste van de show in de categorie:
Tamme rat, Mongoolse Gerbil, Bleke gerbil of Sundevall Gerbil, Kleurmuis, Syrische hamster, Rus
siche Dwerghamster, Campbelli dwerghamster en Chinese dwerghamster. Uitgezonderd niet-erkende
kleuren.
Ereprijzen: Beker, Rozet, N.K.V. medaille of iets anders + € 7,50:
Predicaat min.ZG en 15 ingezonden dieren per diergroep
2726.
2727.
2728.
2729.
2730.
2731.

Fraaiste Tamme rat.
Fraaiste Mongoolse Gerbil, Bleke Gerbil of Sundevall Gerbil.
Fraaiste Syrische hamster
Fraaiste Russische Dwerghamster, Campbelli Dwerghamster of Chinese Dwerghamster.
Fraaiste Kleurmuis
Fraaiste dier niet erkend.

Zijn er in een diergroep meer dan 25 dieren ingeschreven, dan kan door de tentoonstellingssecretaris van de
desbetreffende show, in overleg met het bestuur van de N.K.V. het prijzenschema worden aangepast.

Inschrijfformulier Duinstreekshow 2021
Totaal Inzendnr.:

Aantal
Administratie (verplicht):

á

€

2,50

€ 2,50

Naam:

Catalogus (verplicht):

á

€

3,50

€ 3,50

Adres:

Konijnen:

á

€

3,50

Plaats:

Cavia's:

á

€

3,50

Lid van:

Kleine Knagers

á

€

2,50

KLN.nr:

Hoend/Dwerghoenders

á

€

3,50

Jeugdlid:

Watervogels

á

€

3,50

E-mail:

Jeugdleden

á

€

2,50

Telefoon:

Ereprijzen

á

invullen secretaris

Aantal dieren:

Bank.nr:
Totaal:

Schrijven Ja/Nee
Aandragen Ja/Nee
Andere hulp Ja/Nee
Catalogus en administratiekosten niet verplicht voor jeugdleden.

Volledig en duidelijk en met blokletters invullen. Sluitingsdatum 14 november 2021
VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN KONIJNEN
Entverklaring RHD type 2, af te geven op het TT-secretariaat.
Tot deze tentoonstelling mogen alleen konijnen worden toegelaten van fokkers die 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.

Ras

Kleur

Gesl
M/V

Oud
Jong

Oormerk

A/C*
ABC
Collectie 4tallen
Cavia's Konijnen

Te koop

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
C Klasse zijn dieren geboren vanaf de 5e maand, dit dient door de fokker zelf te worden aangegeven.
Dit formulier invullen, opslaan en dan als bijlage sturen naar email adres : redactieduinstreek@outlook.com
Tentoonstellingsecretaris Carolien Gruijs
Postadres: Molenkade 47 1723 MK Noord Scharwoude
K.F.V. de Duinstreek
Website:http://www.duinstreekschoorl.nl
Mochten er leden zijn die bezwaar hebben tegen vermelding van persoonsgegevens in de catalogus, dan dient u dit zelf aan te geven
op het inschrijfformulier. Dit ivm met de nieuwe AVG wet die per 25 mei 2018 van kracht is.

