
 

 

 

 

  

WINSCHOTER PLUIMVEE- EN KONIJNENCLUB 

Hoendershow Winschoten e.o. 2022 

Jubileumshow 110-jarig bestaan 

 

VRAAGPROGRAMMA 

open tentoonstelling voor 

hoenders, dwerghoenders en serama’s 

 
8 oktober 2022 

 
MFC de Noordsuythoeve 

Noordbroek 



Beste hoender, dwerghoender en serama liefhebbers, 

De omstandigheden voor de kleindierliefhebbers en die voor het houden van tentoonstellingen zijn 
de laatste jaren ingrijpend veranderd. Het coronavirus, vogelgriep, meer aandacht voor 

dierenwelzijn, vergrijzing onder de leden en stijgende voederprijzen dwingen ons tot aanpassingen. 
We hebben daarom wijzigingen doorgevoerd en organiseren voor het eerst een afzonderlijke 
hoendershow vroeg in het seizoen in de hoop dat we dan geen last hebben van maatregelen 
vanwege vogelgriep. Verder zijn we overgegaan naar een eendaagse show omdat een aparte 
meerdaagse show voor hoenders en een aparte show voor de overige diergroepen in november 
met een steeds kleiner worden groep van liefhebbers en stijgende kosten financieel en 
organisatorisch niet realiseerbaar zijn. Bovendien komt een eendaagse show het dierenwelzijn van 

de ingezonden dieren ten goede. Maar het zijn allemaal compromissen waar we wel aan moeten 
wennen. We hebben gemeend dat deze compromissen noodzakelijk en aanvaardbaar zijn om ook 
voor onze hoenderliefhebbers een show mogelijk te maken. Hopelijk lukt dit na twee jaar weer en 
gooien vogelgriep of corona geen roet in het eten. 

De W.P.K.C. viert dit jaar haar 110-jarig jubileum. Daar besteden we aandacht aan tijdens onze 

shows door aan alle inzenders een jubileumpresentje te schenken. We hopen dat dit op prijs 
gesteld wordt. 

We hebben dit jaar verschillende gasten op onze hoendershow. De verengingen van de Noord 
Drenthe Show hebben hun clubshow ondergebracht, diverse speciaalclubs hun districtsshow en de 
Nederlandse Wyandotte Club haar promotieshow. We heten deze verenigingen met hun inzenders 
in het bijzonder hartelijk welkom. 

De KLG heeft haar Provinciale Bondsshow weer aan ons toegewezen en we zeggen haar daarvoor 
hartelijk dank. 

Een show kan niet plaatsvinden zonder keurmeesters en ook dit jaar is het ons weer gelukt een 
kundig korps hoender, dwerghoender en serama keurmeesters bijeen te brengen. We wensen ze 
een mooie keuring toe met veel goede dieren. 

Een belangrijke groep voor ons is die van adverteerders en sponsoren. Alle jaren dragen zij 
substantieel bij in de dekking van de kosten die we maken. We zeggen ze daarvoor hartelijk dank. 

En dan ‘last but not least’ de inzenders. We hopen dat jullie het waarderen dat we onze show voor 
hoenders, dwerghoenders en serama’s naar 8 oktober verplaatst hebben en dat dit voor jullie 

aanleiding is in te schrijven. We hebben een prachtige locatie met een prima verlichte hal waar de 
dieren uitstekend tot hun recht komen. We hopen daarom dat we jullie 8 oktober als inzenders 
welkom mogen heten. 

Namens het bestuur en de tentoonstellingscommissie van de W.P.K.C. 

Jan Dekker (voorzitter) 

 

HOOFDSPONSOR WPKC  



De Hoendershow Winschoten e.o. is een open tentoonstelling van de W.P.K.C. voor 

Hoenders, dwerghoenders en serama’s, waarbij onder andere zijn ondergebracht: 
Provinciale Bondsshow: van de Kleindier Liefhebbers Groningen (KLG) 
Promotieshow: van de Nederlandse Wyandotte Club (NWC) 
Districtsshow: van de Groninger Meeuwen Club, Hollandse Hoen Fokkersclub, 

Nederlandse Speciaalclub voor Duitse en Zwitserse Hoenderrassen, 
Brahmaclub, Hollandse Krielen Fokkersclub, Welsumer Club, 
Nederlandse Leghorn Club en Vechthoenders Fokkers Vereniging. 

Clubshow: van A.K.C. Assen, De Vriendenkring Eelde, G&O Gieten, De 
Sportfokkers Roden en KSV Vries samen vormend de Noord Drenthe 
Show. 

ORGANISERENDE VERENIGING: WINSCHOTER PLUIMVEE EN KONIJNENCLUB (W.P.K.C.) 
BESTUUR 
Voorzitter:            Jan Dekker 
Secretaris:            Michelle Meisner 
Penningmeester: Swier Blik 

Bestuurslid:            Willem de Wit 

Bestuurslid:            Geert Simons 
Bestuurslid:            Aldert Schoneveld 
Bestuurslid:            Jaap Buze 

TENTOONSTELLINGSCOMMISSIE 
Voorzitter: Jan Dekker; telefoon: (06)10687682; email: voorzitter@wpkc.nl. 
TTsecretaris: Aaltinus Timmer; adres: Snikke 13, 9679 ZM  Scheemda;  

telefoon: (06)53822237; email: ttsecretaris@wpkc.nl. 
TTpenningmeester: Eduard Hoppen; adres: Zuiderstraat 8, 9695 HJ  Bellingwolde; 

telefoon: (06)13847136; email: ttpenningmeester@wpkc.nl. 

GEDELEGEERDE FACILITAIR BUREAU 
Leon Luijten, Barlagerveldweg 5, 9541 XR  Vlagtwedde; telefoon (06)51424392 of (0599)312081; 

email: leonluijten5@outlook.com. 

VETERINAIR TOEZICHT 

Dierenkliniek Veendam, Aquapark 11, 9641 PJ  Veendam. 

INFORMATIE VOOR INZENDERS 

Tentoonstellingslocatie: MFC de Noordsuythoeve, Schoolstraat 2, 9635 AZ  Noordbroek; 
telefoon: (0598)452446. 

Tentoonstellingsdatum: Zaterdag 8 oktober 2022. 
Gevraagd worden: Hoenders, dwerghoenders en serama’s. 
Ingeschreven kunnen worden: Enkele nummers. 
Inschrijfgeld: Per enkel nummer € 4; bij inschrijving van zes dieren of meer 

bedraagt het inschrijfgeld € 3,50 per enkel nummer. 

 Voor jeugdleden bedraagt het inschrijfgeld € 2 per enkel 
nummer. 

 De porto- en administratiekosten bedragen € 3 
 Een catalogus is per inzender verplicht (1 per adres) en 

kost € 3. 
 Het inschrijfgeld dient per bank te worden voldaan op 

rekeningnummer NL73RABO0125872828 t.n.v. ‘WPKC TT 

penningmeester’ o.v.v. naam en fokkersnummer. Het niet 
inzenden van ingeschreven dieren geeft geen recht op restitutie 
van inschrijfgelden, maar deze vervallen dan aan de 
tentoonstellingskas. 
Als de show vanwege Overheidsmaatregelen (bijvoorbeeld 
vogelgriep of COIVD-19) niet door mag gaan, dan worden de 

inschrijfgelden terugbetaald minus de administratiekosten. 
Sluiting inschrijving: 22 september 2022 of, zoveel eerder het maximaal 

aantal dieren dat kan worden ondergebracht is bereikt; 
inschrijvingen na 22 september 2022 worden niet meer 
in behandeling genomen. 

Inschrijfformulier zenden aan: ttsecretaris A. Timmer, Snikke 13, 9679 ZM  Scheemda; 
email: ttsecretaris@wpkc.nl; telefoon: (06)53822237. 

mailto:voorzitter@wpkc.nl
mailto:ttsecretaris@wpkc.nl
mailto:13847136
mailto:ttpenningmeester@wpkc.nl
mailto:eonluijten5@outlook.com
mailto:ttsecretaris@wpkc.nl


Inkooien: Zaterdag 8 oktober 2022 van 8:00 tot 8:45 uur;  inzenders 

mogen hun dieren zelf in kooien. 
Keuring: Zaterdag 8 oktober 2022 aanvang 9:00 uur. 
Afhalen dieren en afbouw: Zaterdag 8 oktober 2022 na de keuring en prijsuitreiking. 
Beoordelingskaarten: de inzenders dienen de beoordelingskaarten bij het uitkooien 

mee te nemen. 
Entverklaring: Voor alle inzenders van (dwerg)hoenders en serama’s geldt, 

dat alle dieren die zich in de tentoonstellingsruimte bevinden, 

ingeënt moeten zijn tegen N.C.D. (Pseudo Vogelpest). Voor het 
inkooien dient de entverklaring te worden afgeven bij het 
ttsecretariaat. 

Buffet: Van 12:00 tot 13:00 uur is er een stamppotbuffet waaraan ook 
de inzenders kunnen deelnemen. De kosten bedragen € 14 per 
persoon. Inzenders die aan het stamppotbuffet willen 

deelnemen, dienen dit op het inschrijfformulier te vermelden en 
het verschuldigde bedrag tegelijk met het inschrijfgeld te 
voldoen. 

SHOWINFORMATIE 
Openingstijden show: Zaterdag 8 oktober 2022 vanaf 08:00 tot 13:30 uur uitsluitend 

voor inzenders, keurmeesters en organisatie. 
 Zaterdag 8 oktober 2022 vanaf 13:30 tot 16:00 uur voor 

publiek. De toegang is gratis. 
Gezondheidsmaatregelen: Eventueel op 8 oktober 2022 geldende 

gezondheidsmaatregelen van de Overheid zijn voor alle 
aanwezigen van toepassing. 

Jubileumattentie: Voor elke inzender van de Hoendershow Winschoten e.o. en/of 
Kleindiershow Winschoten e.o. is er één jubileumpresentje 
beschikbaar. 

KEURMEESTERINDELING 
De organisatie behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de onderstaande indeling 

als de aard en/of de grootte van de inzendingen dit vereist. Als er rassen ingezonden worden 
waarvoor de keurmeesters geen bevoegdheid hebben, zal voor deze rassen dispensatie worden 

aangevraagd bij de KLN. 

KEURMEESTERS HOENDERS 
E.J. Visser(A): Wyandottes, Groninger Meeuwen 
M. Eissens(C): Welsumers, Barnevelders 
H. Brinkman(A): Hollandse hoenders, Kraaikoppen, Twentse hoenders, New Hampshires 
A. Heerdink (C): Brahma’s, Sussex, Australorps 
T. Boschma(A): Duitse hoenderrassen, alle niet genoemde rassen 

R. Roelfsema(B): Leghorns (alle typen), Cemani 
A. Meester(A): Nederlandse Uilebaarden, Drentse hoenders, Friese hoenders, Breakels 
HEP-jury: E.J. Visser (voorzitter), H. Brinkman en T. Boschma 
KEURMEESTER DWERGHOENDERS 
H.L. Timmer(A): Wyandotte krielen 
H.B. Timmer(C): Wyandotte krielen 
A. Heerdink(C): Brahmakrielen, Australorp krielen 

A. v.d. Streek(B): Hollandse krielen, Barnevelder krielen 

T. Boschma(A): Duitse hoenderrassen 
M. Eissens(C): Welsumer krielen, Modern Engelse Vechtkrielen, Oud-Engelse Vechtkrielen 
A. Meester(A): Nederlandse uilebaardkrielen, New Hampshire krielen, Chabo’s (alle 

variëteiten), Drentse krielen, Drentse bolstaartkrielen, Friese krielen, Ko 
Shamo krielen, Aseel krielen, Maleier krielen 

H. Brinkman(A): Hollandse hoenkrielen, Andalusiër krielen, Amrock krielen, Faverolles 
krielen, Kraaikop krielen 

R. Roelfsema(B): Javakrielen, Zijdehoenkrielen, Cochinkrielen, Nederlandse 
Baardkuifhoenkrielen, Brabanter krielen, Nederlandse sabelpootkrielen, 
Antwerpse baardkrielen, Minorca krielen 

E.J. Visser(A): Groninger meeuwkrielen, Twentse krielen, alle niet genoemde rassen. 
HEP-jury: H.L. Timmer (voorzitter), A. Meester en A. v.d. Streek 

KEURMEESTER SERAMA’S 
R. Roelfsema(A): alle serama’s 
HEP-jury serama’s: R. Roelfsema 



ALGEMENE TENTOONSTELLINGSBEPALINGEN 

1. De tentoonstelling wordt gehouden volgens het Tentoonstellingsreglement van het FB. Elke 
inzender wordt geacht hiermee op de hoogte te zijn.  

2. Voor de Algemene Tentoonstellingsbepalingen zie de Almanak voor 2022.  
3. Bij de keuring worden toegelaten de tentoonstellingscommissie, het bestuur van de W.P.K.C., 

keurmeesters, inzenders en door het bestuur van de W.P.K.C. aangewezen personen. 
4. Beoordelingen worden geschreven op enkelvoudige beoordelingskaarten. 
5. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de tentoonstellingscommissie. 

6. Hoofd ereprijzen worden alleen uitgereikt als per diergroep meer dan 100 nummers zijn 
ingeschreven. Wanneer dit aantal niet wordt bereikt, worden de prijzen gehalveerd. 
(Hoofd)ereprijzen zijn alleen te winnen met minimaal het predicaat ‘ZG’. 

7. De inzender gaat door inschrijving voor deze show akkoord met publicatie van zijn/haar 
gebruikelijke persoonlijke gegevens, foto’s en de gegevens van de dieren in o.a. de catalogus 
van de Hoendershow Winschoten e.o., de website van de W.P.K.C. en diverse nieuwsberichten 

in kranten en op internet en eventuele andere media. 
8. De W.P.K.C. is niet aansprakelijk voor sterfte of verloren gaan van de ingezonden dieren en 

ook niet voor enig ander eigendom van de inzender. De W.P.K.C. is niet aansprakelijk voor 

eventuele boetes en of ander soort berispingen wanneer men zich niet houdt aan of nalatig is 
vanwege gezondheidsmaateregel van de Overheid die op dat moment van kracht zijn. 

TOPFOKKER PROVINCIE GRONINGEN 2022 (uitsluitend voor fokkers met een A-nummer) 
De verenigingen PKV Muntendam e.o., PKV Fivelingo en de W.P.K.C. organiseren samen de 
competitie “Topfokker Provincie Groningen 2022”. Inzenders kunnen hier gratis aan meedoen. De 
competitie gaat over de diergroepen hoenders, dwerghoenders, konijnen en sierduiven en 

kwartels. De winnaars krijgen een oorkonde en een botanisch geschenk. De deelnemers moeten 
per diergroep vier dieren aanwijzen, ongeacht ras, kleur of geslacht. De kooinummers van deze 
vier dieren moeten tijdens het inkooien ingeleverd worden bij het tentoonstellingssecretariaat. De 
punten van de vier aangewezen dieren per groep worden getotaliseerd en de deelnemer met het 
hoogste aantal punten is de winnaar. De uitslag wordt berekend over de hoogste scores van twee 
van de drie shows van de drie organiserende verenigingen. Men moet dus inzenden op minimaal 
twee van de drie shows van de organiserende verenigingen. De prijsuitreiking voor de 

(dwerg)hoenders en serama’s is op zaterdag 12 november 2022 om 14.30 uur tijdens de Fivelshow 
en voor de overige diergroepen op zaterdag 19 november 2022 om 14:30 uur tijdens de 

Kleindiershow Winschoten e.o. 

PRIJZENSCHEMA 
Prijzenschema hoenders 
1. € 50 voor het mooiste hoen van de tentoonstelling. 
2. € 40 voor het mooiste hoen van de tentoonstelling op één na (ander geslacht). 
3. Per keurmeester drie ereprijzen van € 5 verdeeld over alle rassen (niet te winnen door prijs 

1 en 2). 

Prijzenschema dwerghoenders 
4. € 50 voor het mooiste dwerghoen van de tentoonstelling. 
5. € 40 voor het mooiste dwerghoen van de tentoonstelling op één na (ander geslacht). 
6. Per keurmeester drie ereprijzen van € 5 verdeeld over alle rassen (niet te winnen door prijs 

4 en 5). 
Prijzenschema serama’s 
7. € 50 voor de mooiste serama van de tentoonstelling. 

8. € 40 voor de mooiste serama van de tentoonstelling op één na (ander geslacht). 

Extra prijzen voor jeugdleden 
Beker voor alle jeugdinzenders. 
11. Waardebon voor het mooiste hoen. 
12. Waardebon voor het mooiste dwerghoen. 
13. Waardebon voor de mooiste serama. 

14. Per Keurmeester nog 1 waardebon ter vrije keuze (mogen niet vallen op 1 van 
bovenstaande). 

PRIJZENSCHEMA W.P.K.C. 
Deze prijzen zijn uitsluitend te winnen door WPKC-leden en zijn beschikbaar gesteld door de 
Welkoop te Winschoten. Uitreiking vindt plaats tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de W.P.K.C. 
Prijzenschema hoenders 
15. Waardebon van € 10 voor het mooiste hoen haan (niet te winnen door prijs 1 en 2). 
16. Waardebon van € 5 voor het mooiste hoen haan op 1 na (niet te winnen door prijs 1 en 2). 
17. Waardebon van € 10  voor het mooiste hoen hen (niet te winnen door prijs 1 en 2). 



18. Waardebon € 5 voor het mooiste hoen hen op 1 na (niet te winnen door prijs 1 en 2). 

Prijzenschema dwerghoenders 
19. Waardebon van € 10 voor het mooiste dwerghoen haan (niet te winnen door prijs 4 en 5).  
20. Waardebon van € 5 voor het mooiste dwerghoen haan op 1 na (niet te winnen door prijs 4 

en 5).  
21. Waardebon van € 10 voor het mooiste dwerghoen hen (niet te winnen door prijs 4 en 5).  
22. Waardebon van € 5 voor het mooiste dwerghoen hen op 1 na (niet te winnen door prijs 4 en 

5).  

Prijzenschema serama’s 
23. Waardebon van € 10 voor de mooiste serama (niet te winnen door prijs 7 en 8). 
24. Waardebon van € 5 euro voor de mooiste serama ander geslacht (niet te winnen door prijs 7 

en 8). 

KLG-PROVINCIALE BONDSPRIJZEN 
Uitsluitend te winnen door inzenders met een Groninger fokkerskaart (fokkersnummer beginnende 
met de letter ‘A’). 
Prijzen te winnen door de zes hoogstgeplaatste dieren van één inzender in één ras in concurrentie 

met een minimumaantal van 558 punten. Bij een gelijk aantal punten gaat de collectie met de 

meeste jonge dieren voor. Is dit ook gelijk dan beslist het lot. 
200. € 7 voor de mooiste collectie grote hoenders. 
201. € 5 voor de mooiste collectie grote hoenders op 1 na. 
202. € 7 voor de mooiste collectie dwerghoenders. 
203. € 5 voor de mooiste collectie dwerghoenders op 1 na. 
204. € 7 voor het beste dier groot Nederlandse rassen. 

205. € 7 voor het beste dier groot overige rassen. 
206. € 7 voor het beste dier Nederlandse dwergrassen. 
207. € 7 voor het beste dier overige dwergrassen. 
208. € 7 voor de mooiste serama. 

KLG-VERENIGINGSCOMPETITIE 
Deelname is uitsluitend mogelijk door verenigingen uit de provincie Groningen (verenigingen 
waarvan de verengingscode begint met de letter ‘A’). 
De KLG-verenigingscompetitie heeft betrekking op de Hoendershow Winschoten e.o. en de 

Kleindiershow Winschoten e.o. samen. Iedere vereniging die minimaal tien dieren inschrijft op 

beide shows samen van drie of meer verschillende fokkers kan aan de KLG-verenigingscompetitie 
deelnemen. De verenigingen kiezen zelf met hoeveel dieren ze deelnemen aan de Hoendershow 
Winschoten e.o. en met hoeveel dieren aan de Kleindiershow Winschoten e.o. als dit er in totaal 
maar tien zijn. Het inschrijfformulier voor deze competitie wordt tijdig naar de secretaris van de 
vereniging gezonden. Een vertegenwoordiger van de deelnemende verenigingen levert op de dag 
van de show ‘s ochtends voor 09:00 uur de kooinummers van de deelnemende dieren in bij het 
tentoonstellingssecretariaat. Uiteindelijk worden na afloop van de keuringen van de Kleindiershow 

Winschoten e.o. per vereniging de punten van de tien aangewezen dieren opgeteld. De vereniging 
met het hoogste aantal punten heeft gewonnen. Bij een gelijk aantal punten gaan jonge dieren 
voor oude dieren. Als de stand dan nog gelijk is, dan beslist het lot. 
Voor de winnende vereniging heeft de KLG € 50,00 beschikbaar gesteld, voor de vereniging die 
tweede wordt € 25 en de vereniging die derde wordt € 10. 

KLEINDIER LIEFHEBBERS NEDERLAND 
Secretaris: B.T.M. Sanders, Van Galenstraat 4, 7622 XP  Borne; telefoon: (074)2664735;  

email: secretaris@kleindierliefhebbers.nl; website: www.kleindierliefhebbers.nl 
400. Kleindier Liefhebbers Nederland stelt voor dieren in alle KLN-diergroepen op alle erkende 

tentoonstellingen voor zowel de erkende- als de Internationale klasse, 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:  

a. 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.  

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. Ze worden bij voorkeur 
toegekend aan dieren, waaraan nog geen andere prijzen zijn toegekend en die er op één 

tel:074-2664735
mailto:secretaris@kleindierliefhebbers.nl
http://www.kleindierliefhebbers.nl/


of andere wijze uitspringen of relatief bijzonder zijn (moeilijkheidsgraad/zeldzaamheid in 

combinatie met relatief hoge kwaliteit). 

PRIJZENSCHEMA PROVINCIALE BONDSSHOW 

Provinciaal Bondskampioen 
Minimaal 6 dieren per diergroep van meerdere inzenders Zilveren bondsmedaille, bestickerd: 
Provinciaal bondskampioen jaartal, naam show, diergroep. 
532. Bondsmedaille voor het fraaiste hoen.  
533. Bondsmedaille voor het fraaiste hoen, ander geslacht (minimaal 50 inzendingen). 
534. Bondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen.  
535. Bondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen, ander geslacht (minimaal 50 inzendingen).  

536. Bondsmedaille voor de fraaiste serama.  

Extra prijzen, Provinciaal kampioen 

544. Zilveren eigenslag medaille voor de fraaiste van elk ras bij 6 t/m 14 inzendingen.  
545. Gouden eigenslag medaille voor de fraaiste van elk ras bij 15 t/m 49 inzendingen.  
546. Gouden eigenslag medaille voor de fraaiste op 1 na van elk ras bij 50 t/m 99 inzendingen.  

547. Gouden eigenslag medaille voor de fraaiste op 2 na van elk ras bij 100 en meer inzendingen.  

Provinciaal jeugdkampioen, alleen voor jeugdleden 
Minimaal 15 dieren per diergroep Bronzen bondsmedaille, bestickerd: Provinciaal jeugdkampioen. 
548. Bondsmedaille voor de fraaiste in iedere diergroep. 

SPECIAALCLUBPRIJZEN 
Voor de prijzen van de speciaalclubs wordt verwezen naar de Almanak 2022 waarin van bijna alle 
speciaalclubs de prijzenschema’s zijn opgenomen. Nummering in de catalogus vindt plaats 
overeenkomstig de Almanak. 

Voor de speciaalclubs die hun districtsshow bij ons hebben ondergebracht heeft onze hoofdsponsor 
Mulder Pot uit Nieuwe Pekela een zak voer beschikbaar gesteld voor de beste haan en beste hen 
van zowel de hoenders als de dwerghoenders mits er minimaal vijf dieren van het geslacht zijn 

ingeschreven. 

PROMOTIESHOWPRIJZEN 

Voor de promotieshow van de Nederlandse Wyandotte club is door S.U. Blik voor de mooiste 
wyandotte haan en de mooiste wyandotte hen bij zowel de hoenders als bij de dwerghoenders een 
sculptuur beschikbaar gesteld. 

Voor de promotieshow van de Nederlandse Wyandotte Club heeft onze hoofdsponsor Mulder Pot uit 
Nieuwe Pekela een zak voer beschikbaar gesteld voor de beste haan en beste hen van zowel de 
hoenders als de dwerghoenders mits er minimaal vijf dieren van het geslacht zijn ingeschreven. 

PRIJZENSCHEMA CLUBSHOW VERENIGINGEN A.K.C. ASSEN, DE VRIENDENKRING EELDE, 
G&O GIETEN, DE SPORTFOKKERS RODEN EN KSV VRIES 
Prijzenschema hoenders 
601. € 15 voor het mooiste hoen haan. 
602. € 15 voor het mooiste hoen hen. 

603. € 7,50 voor het mooiste hoen haan op 1 na. 
604. € 7,50 voor het mooiste hoen hen op 1 na. 
605. € 15 voor het mooiste viertal hoenders. 
606. € 7,50 voor het mooiste viertal hoenders op 1. 

Prijzenschema dwerghoenders 
607. € 15 voor het mooiste dwerghoen haan. 
608. € 15 voor het mooiste dwerghoen hen. 

609. € 7,50 voor het mooiste dwerghoen haan op 1 na. 
610. € 7,50 voor het mooiste dwerghoen hen op 1 na . 
611. € 15 voor het mooiste viertal dwerghoenders. 
612. € 7,50 voor het mooiste viertal dwerghoenders op 1 na € 7,50.  
Prijzenschema serama’s 
613. € 15 voor de mooiste serama. 

KLD-PROVINCIALE BONDSPRIJZEN 
614. € 25 KLD-prestatieprijs voor elke diergroep. Deze prijs is te winnen in concurrentie met het 

hoogste aantal punten met 4 vooraf aangekruiste dieren. 
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