VRAAGPROGRAMMA 29e
ALBLASSERWAARDSHOW 2018

Open kleindierenshow tijdens het 106de Boerenlandfeest in
Hoornaar

Zaterdag 6 oktober 2018

Sluiting inschrijving 11 september 2018

Beste Sportvrienden,
Het is alweer voor de 29 ste maal dat wij u ons mooie vraagprogramma van de
Alblasserwaardshow mogen aanbieden.
De Alblasserwaardshow is onderdeel van het 106de Hoornaarse Boerenland-feest, waar we
verzekerd zijn van zo’n 10.000 bezoekers en daar moet je als kleindieren-sportliefhebber natuurlijk
bij zijn. Ook de inwendige mens komt hier niets te kort.
Wat zal het ons deze keer brengen, zullen de weergoden ons ook deze keer weer goed gestemd
zijn? Hopelijk gaat de vogelgriep dit jaar aan ons voorbij en gooit de RHD bij de konijnen geen roet
in het eten.
Wij hopen dat veel de fokkers de weg naar Hoornaar weer weten te vinden, zodat we met elkaar
een mooie, maar vooral ook gezellige, show neer kunnen zetten.
Nieuw dit jaar is dat vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
van toepassing is. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation
(GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en
beschermen van persoonsgegevens
Wanneer u inschrijft voor de Alblasserwaardshow gaat u akkoord met de voorwaarden die in de
privacyverklaring op de website van KSV Merwezoom (zie www.merwezoom.nl) staan vermeld,
zoals verplicht door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Als inzender van onze show krijgt u een gratis toegangskaart voor het hele Boerenlandfeest waar
u zich de hele dag prima kunt vermaken.
Wij als bestuur en onze vaste medewerkers zullen er in ieder geval weer alles aan doen om er
prima show van te maken maar we kunnen het niet zonder de fokkers die er voor moeten zorgen
dat de kooien vol komen.
Graag tot ziens op de eerste zaterdag van oktober in Hoornaar
Met vriendelijke groet
Het Bestuur

VRAAGPROGRAMMA ALBLASSERWAARDSHOW 2018

Tentoonstellingsbestuur:
Voorzitter:

J.S. v.d. Braassem, Haarweg 64, 4205 ND Gorinchem, 06-12428358,
showvoorzitter@merwezoom.nl

Secretaris:

A. de Bruin, Stationsweg 121, 3362 HC Sliedrecht, 0184-414263,
showsecretaris@merwezoom.nl

Penningmeester:

A. Kraaijeveld, Jan Snouckstraat 10 4209 CB Schelluinen, 0183-624744,
showpenningmeester@merwezoom.nl

Gedelegeerde FB

H. den Butter, J. van Arkelstraat 46 2957AP Nieuw-Lekkerland 0184-682375
h.den.butter2@kpnplanet.nl

Veterinair toezicht:

Dierenartsenpraktijk de Lekstreek, Ambachtsweg 2 3381 LN Giessenburg
0184-652546

Tentoonstellingslocatie: Tent op het Fokveedagterrein aan de Dorpsweg te Hoornaar
Openingstijden: deze tentoonstelling is geopend op zaterdag 6 oktober 2018 van 9.00 tot 16:30
uur. Parkeren is gratis, de toegang tot het Fokveedagterrein bedraagt €10,00, in de voorverkoop
€8,00 (prijswijzigingen voorbehouden). Inzenders ontvangen een gratis toegangskaart.
KEURMEESTERS
Konijnen
Cavia´s
Grote hoenders
Dwerghoenders,Serama’s
Watervogels
Oorspronkelijke duiven
Sierduiven

A.de Vos
H. van de Steeg
A.Cramer
A. Rijs
M. Griekspoor
N. van Wijk
N. van Wijk
J. van de Siepkamp

alle rassen
alle rassen
alle rassen
alle rassen
alle rassen
alle rassen
alle rassen
alle rassen

A
A
A
A
A
A
A
A

H.E.P. Vz.
H.E.P.
H.E.P.
H.E.P
H.E.P.
H.E.P.
H.E.P.
H.E.P.

(Wijzigingen voorbehouden, het bovenstaande kan worden veranderd als het aantal en de soort
van de inschrijvingen hiertoe aanleiding geven)
Inschrijvingen uiterlijk voor 11 september 2018 opsturen naar de tentoonstellingssecretaris
A. de Bruin. Inschrijfgeld gelijktijdig overmaken naar de penningmeester,
IBANnr: NL06 RABO 0112 7199 61 t.n.v. KSV Merwezoom.

Vul uw inschrijfformulier volledig in, dus inclusief bondsnummer!

TENTOONSTELLINGSBEPALINGEN
Art. 1: Gevraagd worden: alle erkende rassen en kleurslagen
a.
b.
c.

Enkele nummers, zowel mannelijk als vrouwelijk, zowel oud als jong, hoenders,
dwerghoenders, serama’s, sierduiven, oorspronkelijke duiven, watervogels, cavia’s en
konijnen. Trio’s van hoenders en dwerghoenders.
Konijnen geboren na 30 april 2018 (doch tenminste 12 weken oud op de dag van de
keuring) mogen als C-klasse ingezonden worden (dit moet de inzender wel kenbaar maken
op het inschrijfformulier), hiervoor geldt een ander prijzen schema.
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. 2: Deze tentoonstelling wordt gehouden volgens het tentoonstellingsreglement van het FB van
de KLN/NBS. (zie www.kleindierliefhebbers.nl). Iedere deelnemer wordt geacht met dit reglement
bekend te zijn en er zich aan te houden.
Art. 3: Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 per enkel nummer. Jeugdleden betalen € 1,75 per enkel
nummer. Trio hoenders €6,- / jeugd €4,50. Administratiekosten ad € 2,00 per inzender verplicht.
Catalogus ad € 3,50 per huisadres verplicht.
Art. 4: De dieren moeten op donderdag 4 oktober 2018 tussen 19.00 en 22.00 uur worden
ingekooid. Uitkooien kan direct na sluiting van de show op zaterdag 6 oktober 2018 om 16.30 uur.
Art. 5: Ingezonden dieren kunnen door bemiddeling van het tentoonstellingsbestuur te koop
worden aangeboden. Op het inschrijfformulier dient u aan te geven hoeveel dieren u wilt verkopen.
De verkoper betaalt per dier een verkoopkaart van € 1,00 en draagt 10% van de verkoopopbrengst
af aan de tentoonstellingsorganisatie.
Art. 6: Het is verboden in de tentoonstellingsruimte te roken.
Art. 7: Reclame’s, van welke aard dan ook, kunnen na 31 december 2018 niet meer in behandeling
worden genomen.
Art. 8: Voor de groepindeling bij de konijnen wordt de KLN konijnenstandaard aangehouden, bij de
(dwerg)hoenders, sierduiven, watervogels en oorspronkelijke duiven geldt het FB regelement als
leidraad.
Art. 9: Jeugdleden zijn zij die de leeftijd van 17 jaar nog niet hebben bereikt of zij die in het
seizoen, lopend van 1 maart 2018 tot 1 maart 2019 17 jaar worden. Jeugdleden dienen op het
inschrijfformulier hun geboortedatum te vermelden.
Art. 10: Gewonnen ereprijzen kunnen tijdens de show bij het tentoonstellingssecretariaat worden
afgehaald. Niet afgehaalde ereprijzen worden niet nagezonden en vervallen na 31 december 2018
aan de tentoonstellingsorganisatie.
Art. 11: Beoordelingskaarten worden op de kooien bevestigd, na afloop van de show kunt u deze
meenemen (m.u.v. verkochte en afgehaalde dieren).
Art. 12: Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoenders, dwerghoenders, serama’s en
siergevogelte worden toegelaten die al hun hierboven genoemde dieren hebben laten enten tegen
pseudovogelpest. Elke inzending hoenders, dwerghoenders, serama’s 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.13: 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. Entverklaring RHD type 2, af te geven op het TT-secretariaat.
Art. 14:
In alle gevallen waarin dit - of het FB-reglement niet voorziet, beslist het
tentoonstellingsbestuur.

HOOFD EREPRIJZEN
Mooiste konijn
Mooiste konijn op 1 na
Mooiste konijn C-klasse
Mooiste konijn C-klasse op 1 na
Mooiste cavia
Mooiste cavia op 1 na
Mooiste grote hoender
Mooiste grote hoender op 1 na
Mooiste trio grote hoenders
Mooiste dwerghoender
Mooiste dwerghoender op 1 na
Mooiste trio dwerghoenders
Mooiste serama
Mooiste serama op 1 na
Mooiste sierduif
Mooiste sierduif op 1 na
Mooiste gedomesticeerde watervogel
Mooiste gedomesticeerde watervogel op 1 na
Mooiste oorspronkelijke watervogel
Mooiste oorspronkelijke watervogel op 1 na
Mooiste oorspronkelijke duif
Mooiste oorspronkelijke duif op 1 na

beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker

Mooiste op 1 na wordt alleen toegekend bij meer dan 25 dieren in een diergroep.
EREPRIJZEN ALLE DIERGROEPEN
Mooiste dier per groep
Mooiste dier ieder ras
Mooiste dier jeugdlid
ALGEMEEN PRIJZENSCHEMA
Aantal dieren per groep
t/m 15
t/m 30
t/m 45
Mooiste
€ 5,00 € 7,50 € 10,00
Mooiste op 1
€ 5,00 € 7,50
na
Mooiste op 2
€ 5,00
na
Mooiste op 3
na

zie alg. prijzensch.
€ 2,50
beker

t/m 60
€ 12,50
€ 10,00
€ 7,50
€ 5,00

Bij meer dan 60 dieren in een groep komt er voor iedere 15 dieren meer een ereprijs van € 5,00
bij.
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. A en B-prijs.
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.

OPEN VERKOOPKLASSE
Voor inzenders is het mogelijk om tijdens de Alblasserwaardshow enkele dieren te koop aan te
bieden, buiten de keuring om.
De spelregels hiervoor zijn:
1. Hoofddoel van de Alblasserwaardshow is een tentoonstelling van rasdieren en geen
verkoopbeurs. Daarom worden op beperkte schaal verkoopdieren toegelaten, ter beoordeling van
de organisatie.
2. Het aantal, ras, geslacht, en verkoopprijs van de verkoopdieren moet van te voren op het
inschrijfformulier van de ter keuring ingezonden dieren worden opgegeven.
3. De verkoopdieren moeten gelijktijdig met de ter keuring ingezonden dieren worden aangevoerd.
Zieke, te jonge, zogende en/of drachtige dieren worden geweigerd. Hoenderachtige moeten tegen
pseudovogelpest zijn geënt.
4. Verkoopkosten bedragen €1,00 per dier. Daarnaast is 10% van de opbrengst voor de
organisatie.
Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers, N.B.S.
Secretariaat: Dennis Meesters Aalmoezenier Verheggenstraat 16 6221 TG Maastricht
Tel: 06 – 30 41 41 70 (bvk. na 18.00 uur)
E-mail secretaris@sierduif.nl internet: www.sierduif.nl
De N.B.S. stelt de volgende prijs 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 de tentoonstellingsorganisatie 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
Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) stelt ereprijzen beschikbaar op alle erkende
tentoonstellingen voor zowel de erkende klasse als de AOC en Vrije Klasse. Voor dieren in alle
KLN-diergroepen wordt een KLN-prijs van € 5,00 beschikbaar gesteld per 20 ingeschreven dieren,
mits de waardering tenminste het predikaat ZG is. Ook dieren met buitenlandse EE merken of
oorspronkelijke soorten sier- en watervogels en oorspronkelijke duiven met ringen van Aviornis en
de NBvV 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 keurmeester kent per 20 ingeschreven nummers één 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, worden bij voorkeur toegewezen aan
dieren waaraan nog geen andere prijzen zijn toegekend, maar die er op één of andere wijze
uitspringen of relatief bijzonder zijn (moeilijkheidsgraad/zeldzaamheid in combinatie met relatief
hoge kwaliteit) en om die reden moeten worden beloond.
d. Alleen dieren met ZG 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 vogelbond NBvV komen in aanmerking.
DE ORGANISATIE KAN DIT NIET ALLEEN!

ZEND IN EN HELP MEE OM DE ALBLASSERWAARDSHOW
EEN GEWELDIGE KLEINDIERENSHOW TE MAKEN.

Tentoonstellingsecretaris
A. de Bruin
Stationsweg 121
3362 HC Sliedrecht
tel. 0184-414263
email: a.bruin53@chello.nl

