
 
 
 

  

  



 

Voorwoord; 
 
Geachte inzender. 
 
De WPKC wil u als inzender graag van harte welkom heten op haar Kleindierenshow in 
Zuidbroek. Vanuit het zuiden zijn we nu extra goed bereikbaar doordat een aantal instanties 
hebben besloten om de N33 voor ons te verbreden. Vanuit  het noorden gaat een betere 
ontsluiting nog volgen. 
Vooral een goede samenwerking met  de collega-verenigingen, KleindierLiefhebbers Groningen, 
de vele Speciaalclubs, Sponsoren, Standhouders en Vrijwilligers dragen eraan bij om een mooie 
show te kunnen presenteren.  Aan u is het zaak om kwalitatief goede dieren in te zenden en uw 
fokresultaten te kunnen meten met uw medefokkers. Wij proberen uw dier op onze mooie show 
zo goed mogelijk te verzorgen, te laten keuren door een goed keurmeesterskorps in een prima 
accommodatie.  
Samen kunnen we op deze show onze hobby aan belangstellenden laten zien en promoten. 
Mooie dieren die de eigenaren door de fokkerij veel plezier geven en ons met elkaar verbinden.  
 
Wij willen u met uw dieren veel succes en plezier wensen. 
 
Harry Hoppentocht 
Voorzitter WPKC 
 
WPKC is een open tentoonstelling voor: 
 
Grote hoenders en Dwerghoenders, Watervogels, Siergevogelte, oorspronkelijke duivensoorten, 
Konijnen, Cavia’s en Sierduiven.  
Voor de Serama’s wordt een eendaagse keuring gehouden op zaterdag 22 November 2014 
in samenwerking met de Serama Speciaalclub Nederland. 
 
Tevens wordt bij de WPKC de provinciale bondstentoonstelling kleindierliefhebbers 
Groningen 2014 gehouden. 
De volgende speciaalclubs brengen hun districtshow onder bij de WPKC;  
Welsumerclub, Barnevelderclub, Nederlandse Sabelpootclub, Nederlandse Speciaalclub voor 
Duitse Hoenderrassen, Nederlandse Leghorn Club, Hollandse krielenfokkers club, Nederlandse 
DFKP-club, Nederlandse Hangoor Dwergen Club, Thüringer en Sallanderfokkers, Duitse 
Modenaclub, Chinese Meeuwenclub, Krulduif, Schmalkaldener Moorkop en Trommelduivenclub, 
Nederlandse Kleurduiven liefhebbers Vereniging, Vereniging van Nonduivenvrienden in 
Nederland, Speciaalclub van Ringslagerrassen en de Smijter, Oud-Hollandse Kapucijnen-
Fokkers Club en de Groninger- en Gelderse Slenken Club. 
Verder de clubshows van de GPC, GRUNO en de Groninger Sierduivenclub.  
 
Tentoonstellingsbestuur 
Voorzitter Harry Hoppentocht  
Secretaris Arjan Raspe   
 Ludensweg 38 9675 AR Winschoten   
 tel: 06-51333133 ttsecretaris@wpkc.nl 
Automatisering Arjan Raspe / Robert  Oldenburger 
Penningmeester Eduard Hoppen tel:06-13847136 ttpenningmeester@wpkc.nl  
Catalogus Arjan Raspe / Eduard Hoppen 
Verkoop Ludolf Niemeijer 
Techniek / materiaalbeheer  Ludolf Niemeijer  /  Arjan Kiewiet   
Opbouw en aankleding Leden van de W.P.K.C., GRUNO, GPC en GSC. 
 
Erevoorzitter                                G. Holsteen 
Ereleden W. Kranenborg / W. Brink / C. Folkers / F.A. Assendelft. 
 
  
 



 

Gedelegeerde KLG J.A.Schmaal, J.Kammingastraat 92,  
 9648 KK Wildervank. 0598-619640 
 
Veterinair toezicht Dierenkliniek Noord-Nederland  
  Aquapark 11  9641 PJ Veendam 
 Tel: 0598-622234 
 
OVERZICHT OPEN TENTOONSTELLING W.P.K.C. 
 
Tentoonstellingsruimte De  “Eurohal”   Hotel Restaurant  Van der Valk 
                                                  Burg. Omtaweg 4, 9636 EM, Zuidbroek 
 
Tentoonstellingsdata                  Vrijdag 21 t/m 23 november 2014 
 
Sluiting inschrijving                     1 november 2014 
 
Inzenden van de dieren                   Donderdag  20 nov. 2014 16.00 tot 20.00 uur 
 
Keuring dag                               Vrijdag 21 november 2014 
 
Afhalen dieren                             Zondag 23 november 2014 om 16:30 uur 
 

Inschrijfgelden dienen te worden overgemaakt voor 9 
November op rek.nr. NL73RABO01258.72.828.  
of contant voor inkooien. 

  Wijze van betaling op inschrijfformulier vermelden. 
  t.n.v. WPKC TTpenningmeester 
  p.a. Zuiderstraat 8 9695 HJ Bellingwolde 
  rek. IBAN: NL73RABO0125872828 BIC: RABONL2U 
    
                                                    Per enkel nummer    € 3,50 
           7 dieren of meer á    € 3,00 
  Serama per enkel nummer   € 2,50 
                                                   Koppels siergevogelte       € 4,00 
                                                    Portokosten + administratie      € 2,00 
                                                    Catalogus (1 per gezin)             € 4,50 
                                                    Verkoopkaart per nummer        € 1,00 
                                     
Entreeprijzen                               Volwassenen                             € 4,00 
                                                    Kinderen t/m 12 jr.                     € 2,50 
                                                    Catalogus                                   € 4,50 

 
Inzenders hebben vrij toegang tot de show 
op vertoon van de toegezonden vrijkaart. 

 
Openingstijden show voor publiek en inzenders. 
 
Openingstijden show                       Vrijdag         21 nov. 2014     18.00 tot 22.00 uur                                                                                                                      
                                                        Zaterdag      22 nov. 2014     10.00 tot 18.00 uur 
                                                        Zondag        23 nov. 2014     10.00 tot 16.30 uur 
   
Openingstijden verkoopbureau       Vrijdag         21 nov. 2014     18.00 tot 22.00 uur 
                                                        Zaterdag      22 nov. 2014     10.00 tot 18.00 uur 
                                                        Zondag        23 nov. 2014     10.00 tot 16.00 uur 
 
Openingstijden secretariaat            Zaterdag      22 nov. 2014     15.00 tot 17.00 uur 
                                                        Zondag        23 nov. 2014     13.00 tot 15.00 uur 



 

 
 
Het bestuur houdt zich het recht voor om in onderstaande indeling wijzigingen aan 
te brengen indien aard en/of grootte van de inzendingen dit vereist.  

 
Niet genoemde rassen zullen worden ingedeeld. 

 
 
Keurmeesters hoenders 
  
J.L. Albada.  (A) Leghorn / Lakenvelder / Assendelfter / Marants / Cochin  
E.J. Visser. (A) Yokohama  
H. Hoving. (A) Ned, Baardkuifhoen / Braekel / Shamo / Rhode island Red 
A. Feringa. (A) Hollandse Hoen / Welsumer. 
H.L. Timmer (A) Barnevelder / Tuzo. 
J. Wever. (C) Australorp  
Th. Kiewiet. (B/C) Wyandotte  
 
HEP jury Hoenders: J.L.Albada (voorzitter), A. Feringa  en H. Hoving  
 
 
Keurmeesters dwerghoenders 
 
R. Roelfsema.  (C) Hollandse kriel.  
J.L. Albada.       (A) Leghorn kriel / Lakenvelder kriel / Assendelfter kriel / Marants kriel / 

Cochin kriel / Groninger meeuw kriel / Eng. Vecht kriel / Watermaalse 
Baardkriel. 

E.J. Visser. (A) Yokohama kriel / Brabanter kriel / Kraaikop kriel / Ned. Uilebaardkriel / 
Drentse kriel / Andalusiere kriel / Wyandotte kriel  

H. Hoving. (A) Ned, Baardkuifhoen kriel / Sulmtaler kriel / Bielefeldse kriel / Rhode 
island Red kriel/ Chabo / Java Kriel / Langshan kriel. 

A. Feringa. (A) Hollandse Hoenkriel / Welsumer kriel / Noord-Hollandse kriel / Sebright 
kriel / Hollandse kriel. 

H.L. Timmer (A) Barnevelder kriel / Tuzo kriel. 
J. Wever. (C) Australorp kriel / Dresdense kriel / Duits Rijkshoenkriel / New Hamshire 

kriel.. 
Th. Kiewiet. (B/C) Wyandotte kriel. 
 
HEP jury Dwerghoenders: H.L.Timmer (voorzitter), E.J. Visser en Th. Kiewiet.  
 
 
Keurmeester Serama’s 
 
B. v/d Meer (A) Alle Rassen.  
J. Wever. (A) Alle Rassen.  
 
HEP jury Serama’s: J.Wever. 
 
 
Keurmeesters siervogels en oorspronkelijke duivensoorten. 
 
Riessen J.C. van  (A)   Alle rassen tevens hoofdereprijzen. 
 
 
Keurmeesters watervogels 
 
Riessen J.C. van  (A)   Alle rassen tevens hoofdereprijzen 



 

 
Keurmeesters konijnen 
 
G. Dermois. (A) Wener / de gehele C-klasse. 
G. Grooten. (A) Rex / Alaska / Luchs / Tan. 
G. Meijer. (A) Witte van Hotot / Klein Lotharinger / Polish / Kleurdwerg / Pool  rood       

en blauwoog. 
E.P. Leenstra. (A) Vlaamse reus / Thuringer / Papillon / Hollander / Klein Zilver / Rus. 
G. Pals. (A) alle Hangoren. 
 
HEP jury Konijnen:   G. Pals (voorzitter), G. Dermois, E.P.Leenstra. 
 
Keurmeesters cavia's 
    
G. Grooten  (A) alle cavia’s tevens hoofdereprijzen. 
 
Keurmeesters sierduiven 
 
W.B. Halsema. (A) Groep Tuimelaars en Hoogvliegers en groep Wratduiven 
W. de Wal. (A) Groep kroppers en groep Vormduiven en groep Trommelduiven 
G. de Vries. (A) Groep Meeuwduiven en groep Structuurduiven 
M. Apperlo. (C) Groep Kleurduiven en groep Kipduiven 
 
HEP jury Sierduiven:   G. de Vries (voorzitter), W.B.Halsema, W. de Wal. 
 
Competitie  “Topfokker Provincie Groningen 2014” 
 
De verenigingen Muntendam e.o., Fivelshow Appingedam en de WPKC. te Winschoten 
organiseren gezamenlijk de competitie “Topfokker Provincie Groningen 2014”. U kunt hier gratis 
aan mee doen. De competitie gaat over de diergroepen Hoenders en Dwerghoenders, Konijnen 
en Sierduiven. De winnaars krijgen een mooie oorkonde en een botanisch geschenk. De punten 
van uw 4 aangewezen dieren per groep worden getotaliseerd en degene met het hoogste aantal 
punten is winnaar. De uitslag wordt berekend over de 3 shows van  boven genoemde 
verenigingen. Om winnaar te worden moet men dus wel inzenden op deze drie shows. Men mag 
per diergroep 4 dieren aanwijzen, ongeacht ras, kleur of geslacht.  
De prijsuitreiking is op zondag 23 november 2014 om 16.00 uur  op de show van WPKC.   
 
TENTOONSTELLINGSREGLEMENT 
 
Artikel 1:   Deze tentoonstelling wordt gehouden volgens de bepalingen van het 
tentoonstellingsreglement van de F.B. zie Almanak 2014. Dit reglement ligt ter inzage op het 
kantoor van de tentoonstellinghoudende organisatie. Iedere deelnemer aan de tentoonstelling 
wordt geacht met de bepalingen van het reglement bekend te zijn.  
Artikel 2:   Gevraagd worden in alle erkende rassen en kleurslagen: hoenders en 
dwerghoenders, watervogels en sierduiven, konijnen en cavia's,  siergevogelte en oorspronkelijke 
duivensoorten zowel oud als jong. Serama’s enkel voor de eendaagse keuring op zaterdag 22 
November 2014 
Artikel 3:   De prijs van een catalogus  bedraagt € 4,50 en is voor iedere inzender verplicht, 
echter  per gezin hoeft slechts een catalogus te worden aangeschaft. Tevens wordt per inzender  
€ 2,- portokosten in rekening gebracht. Deze bedragen dienen gelijktijdig met het inschrijfgeld te 
worden voldaan. 
Inschrijfgelden dienen te worden overgemaakt voor 9 November op  
IBAN; NL73RABO0125872828  BIC RABONL2U, t.n.v. TTpenningmeester  W.P.K.C., 
Zuiderstraat 8 9695 HJ Bellingwolde, of contant voor het inkooien.  
Alle inschrijfgelden dienen voor het inkooien te zijn voldaan. 
 
Artikel 4:    De inschrijfformulieren dienen volledig ingevuld te worden verzonden aan:  
Arjan Raspe, Ludensweg 38, 9675 AR Winschoten. ttsecretaris@wpkc.nl  



 

Artikel 5:   Iedere inzender dient in het bezit te zijn van een geldige fokkerskaart, men is verplicht 
het juiste nummer op het inschrijfformulier te vermelden. Buitenlandse inzenders dienen hun 
bondsnummer op te geven. 
Artikel 6:   De inschrijving sluit  vrijdag 1 november 2014. Het bestuur houdt zich het recht voor 
om zonder opgaaf van redenen een inschrijving te weigeren. 
Artikel 7:  Inzenders zijn verplicht de volle merken van konijnen op het inschrijfformulier te 
vermelden. Indien u een verandering heeft op de inschrijving kunt u dit schriftelijk bekend maken 
bij de tentoonstelling secretaris uiterlijk een week voor het inzenden van de dieren, wijzigingen na 
deze datum kunnen niet meer verwerkt worden. Bij absentie van een dier dient U dit aan of in de 
betreffende kooi te vermelden d.m.v. het kooilabel waarop duidelijk "ABSENT" is vermeld.  
Artikel 8:    Het tentoonstellingsbestuur is niet aansprakelijk voor sterfte, schade of verloren gaan 
van de ingezonden dieren, dan wel voor enig eigendom van de inzender, dat in de 
tentoonstellingsruimte aanwezig is. Zodra een dier verkocht is, is het risico voor de koper.  
De beoordelingskaarten aan de kooinummers kunt u meenemen bij het uitkooien. 
Artikel 9: (inzenden dieren).  Ingezonden dieren dienen op donderdag 20 november 2014 bij de 
tentoonstellingslocatie gebracht te worden.  
Het adres is  Eurohal van der Valk  Burg. Omtaweg 4 Zuidbroek.  
Inzenders mogen hun dieren zelf inkooien. Het niet inzenden van ingeschreven dieren geeft geen 
recht op restitutie van inschrijfgelden, zij vervallen aan de tentoonstellingskas. 
Artikel 10: (keurdag). De keuring zal geschieden op vrijdag 21 november 2014. Tijdens de 
keuring wordt niemand toegelaten, behoudens de “Commissie van Bijstand”.  
Artikel 11: (aan- en verkoop dieren). Inzendingen kunnen op het inschrijfformulier te koop 
worden gezet. Tijdens de tentoonstelling is het te koop zetten mogelijk tijdens de openingstijden 
van het verkoopbureau (zie pagina 1), de verkoper dient in het bezit te zijn van het inkooiblad en 
dient zich desgevraagd te kunnen legitimeren. 
Per te koop gezet dier is € 1,00 verschuldigd, bij het te koop zetten op het inschrijfformulier  dient 
het verschuldigde bedrag  met het inschrijfgeld te worden voldaan. Verhogen van het 
verkoopbedrag is niet mogelijk. Van het verkoopbedrag vervalt 10 % aan de tentoonstellingskas, 
voor rekening van de verkoper. 
Artikel 12: (aansprakelijkheid verkoop). Indien na de verkoop blijkt dat een verkoopkaart 
verkeerd geplaatst is, dan wel dat de verkoopprijs verkeerd is, in de catalogus of op de 
verkoopkaart, dan wordt de verkoop nietig verklaard en het geld aan de koper terugbetaald. Zijn 
de dieren reeds in het bezit van de koper, dan is deze verplicht op aanzegging van het bestuur 
deze terug te zenden. 
Artikel 13: Het is niet toegestaan: zonder toestemming van het bestuur dieren uit de kooien te 
nemen of keurstokken te gebruiken.  Niet ingeschreven dieren in de tentoonstellingsruimte 
binnen te brengen. 
Artikel 14: (zieke dieren).  Zieke of onreine dieren, dan wel van ziekte verdachte dieren, worden 
uit de tentoonstellingsruimte verwijderd en ondergebracht in een ziekenstal. Hoenderachtige, niet 
voorzien van een entbewijs, worden onverwijld verwijderd. 
Artikel 15: (afhalen dieren).  Het afhalen der dieren geschiedt op zondag 23 november 2014, na 
16:30 uur. De zaal gaat niet eerder open dan nadat alle dieren zijn uitgekooid en er geen 
vermissingen zijn. Verkochte dieren kunnen zondag na 16:00 uur worden afgehaald. 
Artikel 16: Dieren die op zondag 23 november 2014 na 17:00 uur niet zijn afgehaald worden op 
kosten van de inzender bezorgd of verzonden. 
Artikel 17: Voor zetfouten in vraagprogramma en/of catalogus is het bestuur niet aansprakelijk. 
Gewonnen ereprijzen worden volgens opgave van de keurmeester uitgereikt. 
Artikel 18: Reclames, van welke aard dan ook, kunnen na 31 december 2014 niet meer in 
behandeling genomen worden. 
Artikel 19: Indien een winnaar van een (hoofd)ereprijs in plaats van geld, eremetaal wenst te 
ontvangen, kan dit in overleg met het bestuur. De inzenders dienen dit ook te vermelden op het 
inschrijfformulier. 
Artikel 20: (puntentelling collectieprijzen). De puntentelling bij collectieprijzen is als volgt: 
(puntenpredicaten) b.v. 96 + 95 + 93 enz. 
Artikel 21: (collectieprijzen). Prijzen te winnen door de 6 hoogst geplaatste dieren van 1 inzender 
in 1 ras met een minimum aantal punten 552 voor konijnen. Voor hoenders, dwerghoenders en 
sierduiven. 558 punten. Bij gelijk aantal punten gaat de collectie met de meeste jonge dieren 
voor, of minst aantal kleuren. Is dit ook gelijk dan beslist het lot. 



 

Artikel 22: (hoofd ereprijzen). Hoofd ereprijzen worden alleen uitgereikt indien per diergroep 
meer dan 100 nummers zijn ingeschreven. Indien dit aantal niet wordt bereikt, worden de prijzen 
gehalveerd. (Hoofd)ereprijzen zijn alleen te winnen met minimaal predicaat  "ZG". 
Artikel 23: (voorwaarden voor het exposeren van pluimvee). Tot deze tentoonstelling mogen 
alleen (dwerg)hoenders worden toegelaten van fokkers die hun hier bovengenoemde dieren 
hebben laten enten tegen pseudo-vogelpest. Elke inzending hoenderachtige dient vergezeld te 
gaan van een entverklaring. Deze entverklaring dient ondertekend te zijn door de eigenaar en 
door de dierenarts die de enting verricht heeft. De entverklaring dient een opgave te bevatten van 
het ras, aantal dieren, de gemiddelde leeftijd en de ringnummers van de dieren. 
Artikel 24:  Het tentoonstellingsbestuur beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, 
binnen de reglementen van de F.B. Door inschrijving gaat de inzender akkoord met de 
reglementen als hierboven genoemd. 
Artikel 25:  Inzenders die om principiële redenen niet op zondag willen exposeren kunnen hun 
dieren  op zaterdag 22 november af halen om 18.00 uur.  
Dit dient men aan te geven op het inschrijfformulier. 
 
Vrije verkoop: 
 

 Alleen inzenders kunnen ook insturen in de vrije verkoop, zij dienen hun dieren gelijktijdig 
met de T.T. dieren in te schrijven.  

 Het inkooien vindt gelijktijdig plaats, kooinummers  worden bij het inkooien van de dieren 
verstrekt door het verkoopbureau. . 

 Bij verkoop draagt de verkoper 10 % van de verkoopprijs af aan de organisatie. 
 De dieren dienen geringd / getatoeëerd te zijn, gezond naar beoordeling van de 

organisatie. Hoenders dienen vergezeld te gaan van een volledig ingevulde entverklaring. 
 Iedere inzender mag maximaal 4 kooien benutten, dit volgens FB-reglement. 
 Verkochte dieren mogen direct worden meegenomen. 
 Verkoop uitsluitend à contant. 

 
HOOFD EN EREPRIJZEN GROTE HOENDERS (art. 21-22) 
 
1. € 60,- voor het mooiste hoen der tentoonstelling. 
2. € 45,-  voor het mooiste hoen andere geslacht der tentoonstelling. 
3. € 30,-  voor de mooiste collectie.  
4. € 20-   voor de mooiste collectie op één na.  
5. €   5,-  voor elk dier in deze groep met 97 punten. 
6. €   2,-  voor elk dier in deze groep met 96 punten. 
 
HOOFD EN EREPRIJZEN DWERGHOENDERS (art. 21- 22) 
 

  8. € 60,-  voor het mooiste dwerghoen der tentoonstelling. 
  9. € 45,-  voor het mooiste dwerghoen ander geslacht der 
tentoonstelling.  
10. € 30,-  voor de mooiste collectie.   
11. € 20,-  voor de mooiste collectie op één na. 
12.    €   5,-   voor elk dier in deze groep met 97 punten. 
13. €   2,-   voor elk dier in deze groep met 96 punten.  
 
HOOFD EN EREPRIJZEN SERAMA'S (eendaagse keuring verzorgd door Serama 
speciaalclub Nederland deze stelt tevens de prijzen beschikbaar) 
 
Beker voor beste Serama van de show. 
Beker voor beste Serama ander geslacht 
Beker voor beste Gladvederige Haan.  
Beker voor beste Gladvederige Hen. 
Beker voor beste Zijdevederige Serama. 
Beker voor beste Krulvederige Serama 
Beker voor beste Serama Jeugdlid. 
 
 



 

 
HOOFD EN EREPRIJZEN WATERVOGELS (art. 21- 22) 
 
20. € 40,-   voor de mooiste oorspronkelijke watervogel.   
21.    € 40,-   voor de mooiste gedomesticeerde watervogel. 
23. € 20,-   voor de mooiste collectie oorspronkelijke watervogels. 
25. € 20,-   voor de mooiste collectie gedomesticeerde watervogels.  
26.    €   5,-   voor elk dier in deze groep met 97 punten. 
27.    €   2,-   voor elk dier in deze groep met 96 punten.  
 
HOOFD EN EREPRIJZEN SIERGEVOGELTE-, OORSPRONKELIJKE DUIVENSOORTEN  
Tenminste 10 dieren te zijn ingezonden voor het toekennen van deze prijzen. 
 
100.  € 15,-  voor de fraaiste in de groep Kwartels, Patrijzen, en Frankolijnen. 
101.  € 15,-  voor de fraaiste in de groep Fazanten. 
102.  € 15,   voor de fraaiste in de groep Kalkoenen. 
103.  € 15,-  voor de fraaiste in de groep Ganzen. 
104.  € 15,-  voor de fraaiste in de groep oorspronkelijke Duiven.   
105  € 15,-  voor de fraaiste lachduif. 
106    €   5,-  voor elk dier in deze groep met 97 punten. 
107.   €   2,-  voor elk dier in deze groep met 96 punten. 
 
HOOFD EN ERE PRIJZEN KONIJNEN (art. 21-22) 
 
30. € 60,- voor het mooiste konijn der tentoonstelling.  
31. € 45,- voor het mooiste konijn op één na. 
39. € 15,- voor de mooiste collectie groep 1 kleur.  
40. € 15,- voor de mooiste collectie groep 2 tekening.  
41. € 15,- voor de mooiste collectie groep 3 verzilvering/pareling.   
42. € 15,-  voor de mooiste collectie groep 4 kleurpatroon/uitm. 
43. € 15,-  voor de mooiste collectie groep 5  wit. 
44. € 15,-  voor de mooiste collectie  groep 6 hangoren. 
45.    € 15,-  voor de mooiste collectie groep 7. bijzondere haarstructuur.  
46. €   5,-  voor elk dier in deze groep met 97 of meer punten. 
47. €   2,-  voor elk dier in deze groep met 96 of  965 punten. 
 
GESCHONKEN EREPRIJZEN KONIJNEN 
 
49. € 9,-  voor het mooiste konijn  Alaska voedster jong.   
50. € 9,-  voor het mooiste konijn  Thuringer  voedster  jong.  
51. € 9,-  voor het mooiste konijn   Ned. Hangoor dwerg kleur ram jong.  
52. € 9,-  voor het mooiste konijn   kleurdwerg voedster jong.   
53. € 9,-  voor het mooiste konijn van een jeugdlid. 
 
KONIJNEN ( C KLASSE ) 
 
Dieren die geboren  zijn  vanaf 1 mei  t/m 8 oktober kunt u inzenden in de C klasse. 
Dit moet u apart opgeven op het inschrijfformulier in het vak klasse C invullen. 
 
80.  € 15,-   voor het mooiste konijn. 
81     € 10,-   voor het mooiste konijn op één na. 
82 €   5,-   voor het mooiste konijn op twee na.     
83     €   5,-   voor elk dier in deze groep met 97 of meer punten. 
84. €   2,-   voor elk dier in deze groep met 96 of  965 punten. 
 
 
 
 
 
 
 



 

HOOFD EN EREPRIJZEN CAVIA'S(art 21-22) 
Tenminste 10 dieren te zijn ingezonden voor het toekennen van deze prijzen. 
 
55. € 30,-   voor de mooiste cavia.  
56.    € 15,-    voor de mooiste cavia op één na. 
57. € 20,-   voor de mooiste collectie cavia's. 
58.  €   5,-    voor elk dier in deze groep met 97 of meer punten. 
59. €   2,-    voor elk dier in deze groep met 96 of  965 punten. 
 
HOOFD EN EREPRIJZEN SIERDUIVEN (art 21-22) 
 
62   € 60,-   voor de mooiste sierduif. 
63. € 45,-  voor de mooiste sierduif op één na.  
64. € 30,-  voor de mooiste collectie sierduiven. 
65. € 20,-  voor de mooiste collectie op één na. 
66. €  5,-    voor elk dier in deze groep met 97 punten. 
67. €  2,-    voor elk dier in deze groep met 96 punten. 
 
E-KORTE bokaal ALLEEN TE WINNEN DOOR LEDEN VAN DE   W.P.K.C. 

 
            Deze beker is te winnen 3x achter elkaar of 5 x totaal. 
 
70. De E.Korte wisselbokaal voor het mooiste dwerghoen ander geslacht. 
 1995 H. Meerman, 1996 H. Stumpe, 1997 H. Meerman,1998 G. Holsteen, 
 1999 J. Ubels, 2000  S.U. Blik, 2001 A. Hidding, 2002 F.A. Assendelft, 
 2003 S.U. Blik, 2004 H. Meerman, 2005 H.J. Boers, 2006 W.D.G. de Wit, 
 2007 G. Holsteen, 2008 R.v.d.Heide, 2009 W. Peper, 2010  W. Brink, 
         2011 H.J.Boers, 2012 W. Kranenborg, 2013 Comb vd Meer. 
 
EXTRA EREPRIJZEN VOOR JEUGDLEDEN. 
 
71.     Beker voor het mooiste grote hoen. 
72.     Beker voor het mooiste dwerghoen. 
74.     Beker voor de mooiste oorspronkelijke watervogel.  
75.     Beker voor de mooiste gedomesticeerde watervogel. 
76.     Beker voor de mooiste siergevogelte. 
77.     Beker voor de mooiste konijn. 
78.     Beker voor de mooiste cavia. 
79.     Beker voor de mooiste sierduif. 
 
Prijzenschema GRUNO, GPC en Groninger SierduivenClub wordt door de desbetreffende 
vereniging aan de leden bekend gemaakt en uitgekeerd. 
 
NEDERLANDSE BOND VAN SIERDUIVENLIEFHEBBERS  VERENIGINGEN  N.B.S. 
 
Secr.: R. Bijkerk Rosa Caninalaan 9 9674 EC Winschoten. 
 
5001. Per keurmeester een NBS-Erecertificaat en € 10,00 voor de fraaiste  

sierduif van zijn keuring, min. 96 punten en min. 60 dieren per 
keurmeester  

5002. Bronzen eigenslag medaille voor de fraaiste doffer van de show 
5003. Bronzen eigenslag medaille voor de fraaiste duivin van de show 
5004. NBS-jeugdstandaard voor de fraaiste doffer van een jeugdlid  
5005. NBS-jeugdstandaard voor de fraaiste duivin van een jeugdlid 
5006. K-prijs van € 6,00 ter vrije beschikking van de keurmeester  

Deze mag niet vallen op een dier waaraan al een prijs is toegekend (zie d almanak)  
 
 



 

5007. R-prijs van € 4,00 per 20 ingeschreven sierduiven ter vrije beschikking 
van de keurmeester Deze mogen niet vallen op een dier waaraan al een prijs is 
toegekend (zie d almanak) 

 
SPECIAALCLUBPRIJZEN 
 
Hiervoor verwijzen wij naar de FB-Almanak 2014 waarin van bijna alle speciaal clubs de 
prijzenschema's zijn opgenomen. Nummering in de catalogus geschiedt ook volgens de almanak. 
 
500.  KLN prijzen  met  verwijzing  naar  Almanak  2014 
 
Secretaris: G.J.Glastra, Soetendaalseweg 14, 6721 XB Bennekom, Tel:0318-416953. 
secretaris@kleindierliefhebbers.nl,  
www.kleindierliefhebbers.nl  
 
Voor dieren in alle KLN-diergroepen wordt een KLN-prijs van € 7,- beschikbaar gesteld per 20 
ingeschreven dieren mits het predicaat tenminste ZG is. Ook dieren met een buitenlandse EE 
merken of oorspronkelijke soorten sier- en watervogels en oorspronkelijke duiven met ringen van 
Aviornis en de Vogelbonden komen in aanmerking. 
 
Provinciale Bondstentoonstelling  KLN 
 
561.  Bondsmedaille voor de fraaiste ram oud 
562.  Bondsmedaille voor de fraaiste voedster oud 
563.  Bondsmedaille voor de fraaiste ram jong 
564.  Bondsmedaille voor de fraaiste voedster jong 
565.  Bondsmedaille voor het fraaiste konijn AOC klasse (min. 25 inz) 
566.  Bondsmedaille voor het fraaiste konijn Vrije klasse (min. 10 inz) 
567.  Bondsmedaille voor de fraaiste cavia. (minimaal 15 inz) 
568.  Bondsmedaille voor de fraaiste cavia ander geslacht. (min. 30 inz) 
571.  Bondsmedaille voor het fraaiste hoen 
572.  Bondsmedaille voor het fraaiste hoen ander geslacht 
573.  Bondsmedaille voor het fraaiste hoen AOC klasse (min. 25 inz) 
574.  Bondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen Vrije klasse (min. 10 inz) 
575.  Bondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen 
576.  Bondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen ander geslacht 
577.  Bondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen AOC klasse (min. 25 inz) 
578.  Bondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen Vrije klasse (min. 10 inz) 
579.  Bondsmedaille voor de fraaiste serama 
580.  Bondsmedaille voor de fraaiste frankolijn, kwartel, patrijs, oorspronkelijke duif, lachduif of 

diamantduif (kleine siervogels), (samen min. 15 inz) 
581.  Bondsmedaille voor de fraaiste fazant, tragopaan, oorspronkelijke kamhoen, pauw, 

kalkoen, parelhoen of overige siervogel, (samen min.15 inz)  
582.  Bondsmedaille voor de fraaiste gedomesticeerde eend. (min. 20 inz) 
583.  Bondsmedaille voor de fraaiste gedomesticeerde gans. (min. 15 inz) 
584.  Bondsmedaille voor de fraaiste oorspronkelijke eend. (min. 20 inz) 
585. Bondsmedaille voor de fraaiste oorspronkelijke gans. (min. 15 inz)  
 
Aan de ereprijzen 561 t/m 585 wordt tevens een tweering rozet toegevoegd die door de 
organisatie op de kooi van de winnende dieren wordt bevestigd.  
 
586. Eenringrozet voor het fraaiste dier van elk ras of soort waarvan minimaal 6 nummers in 
concurrentie zijn ingeschreven, welke door de organisatie op de kooi van de winnende dieren 
wordt bevestigd 
 
 
 
 
 
 



 

KLG PROVINCIALE BONDSPRIJZEN 
 
Hoenders en Serama 
200. € 7,00 voor de mooiste collectie grote hoenders. 
201. € 5,00 voor de mooiste collectie grote hoenders op 1 na. 
202. € 7,00 voor de mooiste collectie dwerghoenders. 
203.  € 5,00 voor de mooiste collectie dwerghoenders op 1 na. 
204. € 7,00 voor het beste dier groot Nederlandse Rassen. 
205. € 7,00 voor het beste dier groot overige rassen. 
206. € 7,00 voor het beste dier Nederlandse dwergrassen. 
207. € 7,00 voor het beste dier dwerg overige rassen.  
208. € 7,00 voor de mooiste Serama. 
 
Konijnen en Cavia. 
220. € 6,00 voor de mooiste collectie in de groep kleur. 
221. € 6,00 idem in de groep tekening. 
222. € 6,00 idem in de groep verzilvering/pareling. 
223.  € 6,00 idem in de groep kleurpatroon/uitmonstering. 
224. € 6,00 idem in de groep wit. 
225. € 6,00 idem in de groep hangoren. 
226. € 6,00 idem in de groep bijzondere haarstructuur. 
227.  € 6,00 idem voor de groep cavia’s. 
 
Prijzen te winnen door de 6 hoogst geplaatste dieren van 1 inzender in 1 ras met een minimum 
aantal punten 552 voor konijnen. Voor hoenders, dwerghoenders en sierduiven. 558 punten. Bij 
gelijk aantal punten gaat de collectie met de meeste jonge dieren voor. Is dit ook gelijk dan 
beslist het lot. Voor de ras kampioen bij de hoenders dwerghoenders, Serama,  konijnen en 
cavia’s een diploma met foto ( min ZG). 
 
 
 
 
 

Extra ereprijzen voor speciaal clubs die een districtshow bij ons onderbrengen. 
    Bij minimaal aantal dieren 25 stuks een waardebon aangeboden door 

Mengvoeder bedrijf Mulder-Pot uit Nieuwe-Pekela 
Tevens sponsor van het voer voor uw dier tijdens de show 

 
300.  beste dier van de Welsumerclub. 
301. beste dier van de Barnevelderclub.  
302.  beste dier van de Nederlandse Sabelpootclub. 
303.  beste dier van de Nederlandse Speciaalclub voor Duitse hoenderrassen. 
304. beste dier van de Nederlandse Leghorn Club. 
305.  beste dier van de Hollandse krielenfokkersclub 
306.  beste dier van de Nederlandse DFKP-club. 
307.  beste dier van de Nederlandse Hangoor Dwergen Club. 
308 beste dier van de Thüringer en Sallanderfokkers 
309 beste dier van de Duitse Modenaclub 
310 beste dier van de Chinese Meeuwenclub 
311 beste dier van de Krulduif, Schmalkaldener Moorkop en Trommelduivenclub 
312 beste dier van de Nederlandse Kleurduiven liefhebbers Vereniging 
313 beste dier van de Vereniging van Nonduivenvrienden in Nederland 
314 beste dier van de Speciaalclub van Ringslagerrassen en de Smijter 
315 beste dier van de Oud-Hollandse Kapucijnen-Fokkers Club 
316 beste dier van de Groninger- en Gelderse Slenken Club 
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