Beste Sport fokkers(-/sters)

V

Met veel genoegen bieden wij u ons vraagprogramma aan.







an Haren

& Veren in hun mooiste kleren.

Met dit slogan willen we als Ksv merwezoom onze 17e Clubshow organiseren. Deze show
onder de bekende naam Merweshow die georganiseerd word bij en in samenwerking met de
Schaapskooi te Ottoland. Met deze show bieden wij u het volgende aan;

Een Najaars Clubshow.

Waar uw gefokte dieren in sportieve onderlinge concurrentie, door ervaren keurmeesters worden

voorzien van een predicaat.
Tijdens de show verschillende verlotingen & het Raad van Avontuur
Naast de hoofd ereprijzen zijn er certificaten van de winnende dieren!
Extra certificaten voor de Cavia’s

N

aar Haren

& Watervogels.

& Veren mogen bij ons logeren!

Vanaf 2019 willen we ieder jaar 2 diergroepen op onze show extra aandacht geven. Dit in de
eerste plaats voor u als fokker, maar ook de beginnende liefhebber te interesseren. Uw
inzending kan dus bijdragen aan de groei van de KLN. Voor 2019 heeft het bestuur gekozen
voor de diergroepen Cavia’s & Watervogels.

Deze diergroepen waarderen we extra in ons prijzenschema & krijgen een prominente plek op de show. Graag
zien we de keuze voor 2020 vanuit de inzenders/fokkers komen. Laat uw wens/voorstel dan ons ook weten!

Ik wens u allen een geweldig goede showperiode toe maar bovenal veel plezier. Vergeet niet te genieten van deze prachtige
hobby!
Het ga u goed!

Bestuur KSV Merwezoom

VRAAGPROGRAMMA MERWESHOW 2019

Tentoonstellingssecretaris Merweshow /
Algemeen secretaris
Coen Vink. Korenbloemstraat 26. 4221 LA

Hoog-blokland

0620290893 e –mail : secretarismerweshow@merwezoom.nl

Voorzitter:
Johan Peters, Stationweg 171, 3362HD, Sliedrecht
06-30100253, e-mail: voorzitter@merwezoom.nl

Penningmeester:
Anneke Kraaijeveld, Jan Snouckstraat 10, 4209 CB Schelluinen,
0183- 624744 , e-mail : penningmeester@merwezoom.nl
Bankrekening NL06RABO 011.27.19.961

Kamer van Koophandel: nr. 24409504

Gedelegeerde FB : H. den Buter j.van arkelstraat 46 2957 AP Nieuw-Lekkerland
0184-682375 e-mail : h.denbutter2@kpnplannet.nl

Veterinair toezicht : Dierenkliniek Het Liesveld, Energieweg 32,
2964 LE Groot-Ammers, 0184-601558

Tentoonstellingslocatie: De schaapkooi Ottoland
A 89 2975 BD Ottoland 0184-642293

Openingstijden: vrijdag 1 November 2019 van 19:00 tot 22:00 uur
zaterdag 2 november 2019 van 10.00 tot 16.30 uur.
Prijs uitreiking : Zaterdagmiddag 1 november om 14:30 uur

KEURMEESTERS

Konijnen:

Dhr. R. Tiemes

B

Konijnen

Dhr. E. James

C

H.E.P.

Cavia´s:

Mevr. A. Bennik-schilder A

H.E.P .

Kleine knagers:

Mevr. A. Bennik-schilder A

H.E.P.

Hoenders:

Dhr. B. Crezee

C

H.E.P.

Dwerghoenders:

Dhr. B Franken

A

H.E.P.

Serama :

Dhr. B. Franken

A

H.E.P

Watervogels:

Dhr. A. Deetman

B

H.E.P.

Oorspronkelijke duiven:

Dhr. A Deetman

A

H.E.P.

Siervogels:

Dhr. A Deetman

A

H.E.P

Sierduiven:

Dhr. W van den Wal

A

H.E.P

*(wijzingingen onder voorbehouden, het bovenstaande kan worden veranderen
inschrijving hiertoe aanleiding voor geeft )

als het aantal en soort van

Het inschrijfformulier kunt u zenden aan Tentoonstellingsecratris Coen Vink,
Of via de mail naar: secretarismerweshow@merwezoom.nl
vul het inschrijfformulier zo volledig mogelijk in en vergeet niet uw fokkersnummer te vermelden.
Vergeet uw entbewijs niet !!! (ook voor de dieren die u te koop aanbiedt)

HOOFDEREPRIJZEN
Mooiste konijn

beker & certificaat

Mooiste konijn op 1 na

beker

Mooiste konijn C-klasse

beker & certificaat

Mooiste cavia

beker & thema certificaat

Mooiste cavia op 1 na

beker & thema Certifaat

Mooiste cavia ABC klase

beter & thema certicaat

Mooiste grote hoender

beker & certificaat

Mooiste grote hoender op 1 na

beker

Mooiste dwerghoender

beker & certificaat

Mooiste dwerghoender op 1 na

beker

Mooiste Serama

beker & certificaat

Mooiste Serama op 1 na

beker

Mooiste sierduif

beker & certificaat

Mooiste sierduif op 1 na

beker

Mooiste watervogel

beker & certificaat

Mooiste watervogel op 1 na

beker & certifaat

Mooiste oorspronkelijke duif

beker & certificaat

Mooiste oorspronkelijke duif op 1 na

beker

thema haren en veren: waardebon mooiste cavia en cavia op 1 na,
mooiste watervogel, mooiste watervogel op 1na ter waarde van 2 keer het bedrag
van het algemene prijze schema te besteden bij, FA. Van zandwijk Meerkerk
Mooiste op 1 na wordt alleen toegekend bij meer dan 20 dieren in een diergroep.
EREPRIJZEN ALLE DIERGROEPEN
Mooiste dier per groep

zie alg. prijzensch.

Mooiste dier ieder ras

€ 2,50

Mooiste dier jeugdlid

beker & certificaat

ALGEMEEN PRIJZENSCHEMA
Aantal dieren per groep
t/m 20
Mooiste
Mooiste op 1 na
Mooiste op 2 na
Mooiste op 3 na

Beker

t/m 30
Beker
€ 5,00

t/m 45

t/m 50

€ 10,00

€ 12,50

€ 7,50

€ 10,00

€ 5,00

€ 7,50
€ 5,00

Keurmeestersprijzen: elke keurmeester mag een prijs van € 6,00 en een prijs van € 3,50 ter vrije beschikking
toekennen. In de catalogus worden deze aangeduid als resp. Aanmoediging prijzen keurmeesters
Alle prijzen kunnen alleen in concurrentie worden gewonnen bij een minimum aantal dieren van 5. Tevens dient
een dier minimaal het predikaat ZG te hebben behaald.
Bij minder dan 15 dieren in een groep wijzigt beker in bekertje. Dit geldt voor alle prijzen waar dit van toepassing
kan zijn.

KLN 400 :voor dieren in alle KLN –diergroepen wordt een KLN-prijs van € 5,00 beschikbaar gesteld per 15
ingeschreven dieren mits de waarding 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

toekenning ;
A.
.

de keurmeesters kent per 15 ingeschreven dieren (nummers ) een KLN prijs toe; bij een restant van 8 of
meer mag de keurmeester een extra prijs toekennen

B. De prijzen moeten naar rato verdeeld worden over de door de keurmeester gekeurde diergroepen.
C.

De prijzen zijn ter vrije beschikking van keurmeester, maar worden bij voorkeur toegewezen aan dieren
waaraan nog geen ander prijzen zijn toegekend, maar die erop een of andere wijzen uitspringen of
relatief bijzonder zijn (moeilijkheidsgraad/zeldzaamheid in combinatie met relatief hoge kwaliteit ) en om
die reden moeten worden beloond .

D. Alleen dieren met 94 punten of hoger komen in aanmerking.
E. Ook met Entente erkende EE merken of ringen gekenmerkte buitenlandse dieren en oorspronkelijke
soorten sier – watervogels en oorspronkelijke duiven met ringen van Aviornis (AO) of de vogelbonden
(NB of AB ) komen in aanmerking.

TENTOONSTELLINGSBEPALINGEN
Art. 1: Deze tentoonstelling wordt gehouden volgens de bepalingen van de KLN/ NBS. Dit reglement is
verkrijgbaar bij het algemeen secretariaat van de KLN/NBS. tegen vooruitbetaling van de verschuldigde kosten en
ligt tevens ter inzage bij de secretaris van de tentoonstellingsorganisatie. (zie www.Kleindierenliefhebbers.nl )
Iedere deelnemer wordt geacht met dit reglement bekend te zijn en er zich aan te houden.
Art. 2: Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 per enkel nummer. Jeugdleden en kleine knagers betalen € 2,00 per
enkel nummer. Trio”s (Dwerg) Hoenders € 7,00 Administratiekosten ad € 2,00 per inzender verplicht. Catalogus
ad € 3,50 per huisadres verplicht.
Inschrijfgeld moet voor aanvang van de show zijn voldaan.
Bankrekening NL06 RABO 011.27.19.961 t.n.v. KSV Merwezoom te Gorinchem.
Art. 3: De dieren moeten op donderdag 31 Oktober 2019 tussen 19.00 en 21:30 uur worden ingekooid.
Uitkooien kan direct na sluiting van de show op zaterdag 2 november 2019 om 16:30 uur.
Art. 4: Het is verboden in de tentoonstellingsruimte te roken.
Art. 5: Reclame’s, van welke aard dan ook, kunnen na 30 november 2019 niet meer in behandeling worden
genomen.
Art. 6: Voor de groepindeling bij de konijnen wordt de KLN-standaard aangehouden, bij de (dwerg)hoenders,
sierduiven en siervogels geldt het FK-vademecum als leidraad.
Art. 7: Gevraagd worden: alle rassen en kleurslagen.
A. enkele nummers, zowel mannelijk als vrouwelijk, zowel oud als jong, hoenders, dwerghoenders,
sierduiven, cavia´s, kleine knagers, konijnen en sier- en watervogels.
B. Konijnen geboren na 30 april 2019 (doch tenminste 12 weken oud op de dag van de keuring) mogen als
C-klasse ingezonden worden (dit moet de inzender wel zelf kenbaar maken op het
inschrijfformulier), hiervoor geldt een ander prijzenschema.
C. Cavia’s kunnen in de A-, B- of C-klas worden ingeschreven:
A-klas: ouder dan 9 maanden B-klas: 6 t/m 9 maanden C-klas: 3 t/m 5 maanden
Art. 8: Jeugdleden zijn zij die de leeftijd van 17 jaar nog niet hebben bereikt of zij die in het verenigingsjaar,
lopend van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 17 jaar worden. Jeugdleden moeten op het
inschrijfformulier hun geboortedatum vermelden.
Art. 9: Gewonnen ereprijzen kunnen tijdens de show bij het tentoonstellingssecretariaat worden afgehaald. Niet
afgehaalde ereprijzen worden niet nagezonden en vervallen na 31 december 2019 aan de
tentoonstellingsorganisatie.
Art. 10: Beoordelingskaarten worden op de kooien bevestigd, na afloop van de show kunt u deze meenemen
Art. 11: Kleine knaagdieren moeten in eigen kooien worden aangeleverd.
Art. 12: De keuring vindt plaats op vrijdag 2 november 2019. Belangstellenden zijn welkom, maar onder
voorwaarde dat men de keuring niet hindert of beïnvloedt.
Art. 13: Het secretariaat zijn gedurende de openingstijden van de show geopend
Art 14: Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoenders, dwerghoenders en siergevogelte worden toegelaten van
fokkers die al hun hierboven genoemde dieren hebben laten enten tegen pseudo-vogelpest. Elke inzending
hoenders, dwerghoenders en siergevogelte moet zijn vergezeld van een kopie van een entverklaring. Deze
verklaring moet zijn ondertekend door de eigenaar en de dierenarts die de enting heeft verricht. De entverklaring
moet een opgave 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 verenigingssecretaris van de
vereniging waar men lid is.
Art. 15: Voorwaaden voor het exposseren van konijnen Entverklaing RHD type 2, af geven op het TTsecretariaat.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 RHDentverklaring. Deze verklaring moet zijn ondertekend door de eigenaar en de dierenarts die de enting heeft
verricht. De entverklaring moet een opgave bevatten van het ras, de te exposeren oormerken ende toepaste
entstof.
Art. 16: In alle gevallen waarin dit niet voorziet, of FB reglement beslist het tentoonstellingsbestuur.

Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers, N.B.S.
Secretariaat: Dennis Meesters, Aalmoezenier verheggenstraat 16, 6221 TG Maastricht, tel: 06-30414170 (na
18:00 uur ),
e-mail: secretaris@sierduif.nl, internet:www.sierduif.nl

De N.B.S. stelt de volgende prijzen beschikbaar:
R-prijs (= ringenprijs) ad € 4,00: per 15 ingeschreven sierduiven, ter vrije beschikking van de keurmeester ( een
R-prijs mag enkel worden toegekend aan dieren waaraan nog geen andere door tentoonstellingorganisatie
uitgeloofde prijs is toegekend en minimaal 93 punten hebben behaald )

Kleindier Liefhebbers Nederland, KLN.
Secretariaat: G.J.R. Tiemes Kruizenmunt 84 8252 BN Dronten tel: 06-40176696 (n.o.z.)
E-mail:secretaris@kleindierliefhebbers.nl internet: www.kleindierliefhebbers.nl

Kunnen wij op uw hulp rekenen?
Willen degenen die advertenties ophalen/sponsor werven vooruit contact opnemen met de voorzitter!
Dit in verband met vernieuwde benadering.
Hulp bij het opbouwen en afbreken kunnen wij goed gebruiken. Immers velen handen maken licht werk.
Laat het niet altijd aan dezelfde mensen over maar help een handje mee u zult zien dat het hartstikke
gezellig en met vele handen, zo gedaan is!

Wilt u wel wat voor de vereniging betekenen maar niet met opbouwen of afbreken van de show? Help ons
met het verkopen van lootjes voor het rad van avontuur! Dit is een belangrijke inkomstenbron hiermee
kunnen we immers de kleindierenshow financieren!

Kunnen wij op uw hulp rekenen?
Laat het ons weten!

Tentoonstellingssecretaris

Coen. Vink
Korenbloemstraat 26
4221 LA Hoogblokland
Tel. 06-20290893
Email.secretarismerweshow@merwezoom.nl

