
 

 

 

 

  

WINSCHOTER PLUIMVEE- EN KONIJNENCLUB 

Kleindiershow Winschoten e.o. 2022 

Jubileumshow 110-jarig bestaan 

VRAAGPROGRAMMA 

open tentoonstelling voor 

konijnen, sierduiven, oorspronkelijke duiven en cavia’s 

Provinciale Bondsshow voor de KLG 

2de Groninger caviadag 

19 november 2022 

MFC de Noordsuythoeve in Noordbroek 



Beste kleindierliefhebbers, 

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 tentoonstellingsseizoen en een afzonderlijk show voor de overige 
kleindiergroepen in de tweede helft van november. Helaas kon door vogelgriep de hoendershow dit 
jaar opnieuw niet doorgaan wat uiteraard zeer teleurstellend was. Ook 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 wel allemaal 
compromissen waar we aan moeten wennen.  

De W.P.K.C. viert dit jaar haar 110-jarig jubileum. Daar besteden we aandacht aan tijdens onze 
show door aan alle inzenders een jubileumpresentje te schenken. We hopen dat dit op prijs gesteld 

wordt. 

We hebben dit jaar verschillende gasten op onze kleindiershow. Enkele speciaalclubs hebben hun 
districtsshow bij ons ondergebracht en de Nederlandse Caviafokkersclub heeft voor onze 2e 
Groninger Caviadag prijzen beschikbaar gesteld. Nieuw is dat ook de leden van de Nederlandse 
Bond voor Vogelliefhebbers (NBvV) oorspronkelijke duiven mogen inzenden. Van de KLN hebben 
we toestemming gekregen voor deze pilot en uiteraard hopen we dat NBvV-leden van deze 

mogelijkheid gebruik maken, zodat we kunnen terugkoppelen dat de pilot geslaagd is. 

We hadden voor dit jaar de keuringen voor de sier- en watervogels voorafgaand aan onze show 

thuis bij de inzenders gepland omdat deze wijze van keuren voor deze diergroepen veel minder 
stress met zich meebrengt en dus veel diervriendelijker is. Helaas hebben we door de vele 
uitbraken van vogelgriep moeten besluiten de keuring van deze diergroep niet door te laten gaan 
en deze uit het vraagprogramma te schrappen. 

Mochten onverhoopt de sierduiven en de oorspronkelijke duiven vanwege vervoersverboden niet of 
gedeeltelijk niet naar onze show mogen komen, dan laten we de show toch doorgaan voor konijnen 

en cavia’s ondanks dat we daar dan als vereniging financieel wellicht aan bij moeten dragen. We 
vinden het sociale aspect van elkaar ontmoeten en kunnen bijpraten juist in deze tijd enorm 
belangrijk. We hopen dat de inzenders dit waarderen en zal stimuleren zoveel mogelijk dieren in te 

zenden! 

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 van keurmeesters voor de verschillende diergroepen bijeen te brengen. We wensen 

ze een mooie keuring toe met veel goede dieren. 

Zeer belangrijk voor ons zijn de sponsoren en de adverteerders. Alle jaren dragen zij substantieel 

bij aan de dekking van de kosten die we maken. We zeggen ze daarvoor hartelijk dank. 

En dan ‘last but not least’ de inzenders. We hebben een prachtige locatie met een prima verlichte 

hal waar de dieren uitstekend tot hun recht komen. We hopen daarom dat we 19 november veel 

inzenders met hun dieren welkom mogen heten. 

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

Jan Dekker (voorzitter)  

  



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

konijnen, sierduiven, oorspronkelijke duiven en cavia’s, waarbij zijn ondergebracht de: 
Provinciale Bondsshow: van de Kleindier Liefhebbers Groningen (KLG) 
Districtsshow: van de Hangoorfokkersclub, Nederlandse Hangoor Dwergenclub en de 

Nederlandse Tankonijnenfokkersclub. 

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 19 november 2022. 

Gevraagd worden: konijnen, cavia’s, oorspronkelijke duiven en sierduiven. 
 NB: eigenaren die in het bezit zijn van een KLN-

fokkerskaart kunnen ook oorspronkelijke duiven 

inschrijven met een ring van de NBvV. 
 NBvV-leden mogen ook geringde oorspronkelijke duiven 

inzenden. De KLN heeft dit als pilot aan de W.P.K.C. 
toegestaan. 

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 uiterlijk 21 oktober 2022, bij 

voorkeur 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 

COIVD-19) niet door mag gaan, dan worden de inschrijfgelden 
minus de administratiekosten terugbetaald. 

Sluiting inschrijving: 21 oktober 2022 of zoveel eerder het maximaal aantal 
dieren dat kan worden ondergebracht is bereikt; 
inschrijvingen na 21 oktober 2022 worden niet meer in 
behandeling genomen. 
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Inschrijfformulier zenden aan: ttsecretaris A. Timmer, Snikke 13, 9679 ZM  Scheemda; 

email: ttsecretaris@wpkc.nl; telefoon: (06)53822237. 
Inkooien: Zaterdag 19 november 2022 van 8:00 tot 8:45 uur; inzenders 

mogen hun dieren zelf in kooien. 
Inzenders van diamantduifjes en soorten van gelijke 
grootte (ringmaat 5 of kleiner) dienen hun dieren in zelf 
meegebrachte kooien (zogenaamde parkietenkooien van 
50x40x25) tentoon te stellen. 

Inzenders van oorspronkelijke duiven dienen zelf 
drinkflesjes mee te brengen voor aan de kooien. 

Keuring: Zaterdag 19 november 2022 aanvang 9:00 uur. 
Afhalen dieren en afbouw: Zaterdag 19 november 2022 na de keuring en prijsuitreiking. 
Beoordelingskaarten: de inzenders dienen de beoordelingskaarten bij het uitkooien 

mee te nemen. 

Entverklaring: Voor alle inzenders van konijnen geldt dat alle dieren die zich in 
de tentoonstellingsruimte bevinden, ingeënt moeten zijn tegen 
RHD type 2. 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 19 november 2022 vanaf 08:00 tot 13:30 uur 

uitsluitend voor inzenders, keurmeesters en organisatie. 
 Zaterdag 19 november 2022 vanaf 13:30 tot 16:00 uur voor 

publiek. De toegang is gratis. 
Gezondheidsmaatregelen: Eventueel op 19 november 2022 geldende 

gezondheidsmaatregelen van de Overheid zijn voor alle 
aanwezigen van toepassing. 

Vogelgriep: De door de Rijksoverheid gepubliceerde maatregelen vanwege 
de vogelgriep zijn voor alle inzenders van toepassing. 

Jubileumattentie: Voor elke inzender van de 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 en/of NBS. 

KEURMEESTER KONIJNEN 
R. Schraa (A): Vlaamse Reus, Groot Lotharinger, Groot Chincilla, Wener, Blauwe 

Holicer, Zilvervos, Havana, Alaska, Gouwenaar, Luchs, Parelfeh, Beige, 
Deilenaar, Satijn, Tan, Thrianta, en Hollander. 

G. Meijer (A) Hangoren, Belgische Haas, Thuringer, Sallander, Rex, Rexdwerg, 

Nederlandse Hangoordwerg, Groot Zilver, Rus, Pool en alle niet 

genoemde rassen. 
J. Jipping (A) Nieuw Zeelander, Rode Nieuw Zeelander, Rijnlander, Paillon Klein 

Zilver, Hulstlander, Kleurdwergen, Spiegel der fokkerij en de C-klasse. 
HEP-jury konijnen: R. Schraa (A) voorzitter, J. Jipping (A), G. Meijer (A). 

KEURMESTER CAVIA’S 
A. Bennink-Schilder (A) indeling vindt plaats na de sluiting van de inschrijving. 
G. Grooten (A):  

HEP-jury cavia’s: G. Grooten (A) voorzitter en A. Bennink-Schilder (A). 

KEURMEESTER OORSPRONKELIJKE DUIVEN 
J. van Riessen (B) alle oorspronkelijke duiven. 

HEP-jury oorspronkelijke duiven: J. van Riessen. 
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KEURMEESTERS SIERDUIVEN 

G. de Vries jr. (A) De groepen kroppers, vormduiven, kipduiven, wratduiven en 
hoogvliegers en tuimelaars. 

W. de Wal (A): De groepen meeuwduiven, trommelduiven, kleurduiven, 
structuurduiven en alle niet genoemde rassen. 

HEP-jury sierduiven: W. de Wal (A) voorzitter en G. de Vries jr. (A) 

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- en ereprijzen worden alleen uitgereikt als per diergroep meer dan 100 nummers zijn 

ingeschreven. Wanneer dit aantal niet wordt bereikt, worden de prijzen gehalveerd. Hoofd- en 

ereprijzen zijn alleen te winnen met minimaal het predicaat ‘ZG’. 

7. De KLN- en KLG-prijzen kunnen uitsluitend gewonnen worden door KLN-leden. 
8. 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 Kleindiershow Winschoten e.o., de website van de W.P.K.C. en diverse nieuwsberichten 
in kranten en op internet en eventuele andere media. 

9. 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 (fokkerskaartnummer begint met de letter ‘A’) 
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 aanwezige 
diergroepen vindt plaats op zaterdag 19 november 2022 om 14:30 uur tijdens de Kleindiershow 
Winschoten e.o. 

PRIJZENSCHEMA 
Hoofd- en ereprijzen konijnen 

1. € 35 en een zak konijnenvoer voor het mooiste konijn van de tentoonstelling. 
2. € 25 en een zak konijnenvoer voor het mooiste konijn 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). 

Hoofd- en ereprijzen konijnen C-klasse 
4. € 15 en een zak konijnenvoer voor het mooiste konijn van de tentoonstelling. 

5. € 10 en een zak konijnenvoer voor het mooiste konijn van de tentoonstelling op één na 
(ander geslacht). 

Spiegel der fokkerij 
6. Een zak konijnenvoer voor het mooiste konijn van de tentoonstellingen 
Hoofd- en ereprijzen sierduiven 
10 € 35 en een zak sierduivenvoer voor de mooiste sierduif van de tentoonstelling.  

11. € 25 en een zak sierduivenvoer voor de mooiste sierduif op één na (ander geslacht).  
12. Per keurmeester drie ereprijzen van € 5 verdeeld over alle rassen (niet te winnen door prijs 

30 en 31).  
Spiegel der fokkerij 
13. Een zak sierduivenvoer voor de mooiste sierduif van de tentoonstellingen 
 
 



 

Hoofd- en ereprijzen cavia’s 
20. € 15 en een zak caviavoer voor de mooiste cavia van de tentoonstelling. 
21. € 10 en een zak caviavoer voor de mooiste cavia op één na (ander geslacht). 
22. Een zak caviavoer voor de mooiste cavia langhaar in concurrentie. 
23. Een zak caviavoer voor de mooiste cavia structuur in concurrentie. 
24. Een zak caviavoer voor de mooiste cavia gladhaar in concurrentie. 
Hoofd- en ereprijzen oorspronkelijke duivensoorten 

30. € 15 voor de fraaiste in de groep oorspronkelijke duiven. 
31. € 15 voor de fraaiste lachduif. 
Extra prijzen voor jeugdleden 
Beker voor alle jeugdinzenders. 
41. Beker voor het mooiste konijn. 
42. Beker voor de mooiste sierduif. 

43. Beker voor de mooiste oorspronkelijke duif 
44. Beker voor de mooiste cavia 
45. Per Keurmeester nog 1 waardebon ter vrije keuze (mogen niet vallen op één 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 konijnen 
100. Waardebon van € 10 voor de mooiste ram. 

101. Waardebon van € 5 voor de mooiste ram op één na. 
102. Waardebon van € 10  voor de mooiste voedster. 
103. Waardebon € 5 voor de mooiste voedster op één na. 
Prijzenschema konijnen C-klasse 
104. Waardebon van € 5 voor de mooiste ram.  
105. Waardebon van € 5 voor de mooiste voedster.  
Prijzenschema oorspronkelijke duivensoorten 

114. Waardebon van € 5 voor de fraaiste in de groep oorspronkelijke duiven. 
115. Waardebon van € 5 voor de fraaiste lachduif. 

Prijzenschema sierduiven 
120. Waardebon van € 10 voor de mooiste sierduif doffer. 
121. Waardebon van € 5 voor de mooiste sierduif doffer op één na. 
122. Waardebon van € 10 voor de mooiste sierduif duivin. 
123. Waardebon € 5 voor de mooiste sierduif duivin op één na. 

Prijzenschema cavia’s 
130. Waardebon van € 10 voor de mooiste cavia beer. 
131. Waardebon van € 10 en voor de mooiste cavia zeug. 

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 552 punten. Bij een gelijk aantal punten gaat de collectie met de 
meeste jonge dieren voor. Is dit ook gelijk dan beslist het lot. 

200. € 6 voor de mooiste collectie konijnen in de groep kleur. 

201. € 6 voor de mooiste collectie konijnen in de groep tekening. 
202. € 6 voor de mooiste collectie konijnen in de groep verzilvering/pareling. 
203. € 6 voor de mooiste collectie konijnen in de groep kleurpatroon/uitmonstering. 
204. € 6 voor de mooiste collectie konijnen in de groep wit. 
205. € 6 voor de mooiste collectie konijnen in de groep hangoren. 

206. € 6 voor de mooiste collectie konijnen in de groep bijzondere haarstructuur. 
207. € 6 voor de mooiste collectie van de groep cavia’s. 

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 met ringen van Aviornis en de 
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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 
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. 
526. Bondsmedaille fraaiste konijn ram. 

527. Bondsmedaille fraaiste konijn voedster (min. 50 inz.) 

528. Bondsmedaille fraaiste cavia. 
529. Bondsmedaille fraaiste cavia ander geslacht (min. 50 inz.) 
539. Bondsmedaille fraaiste oorspronkelijke duif. 
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. 

NEDERLANDSE BOND VAN SIERDUIVEN-LIEFHEBBERS 
Prijzenschema voor alle tentoonstellingen 
Secretaris: D.M. Meesters, Aalmoezenier Verheggenstraat 16, 6221 TG Maastricht. Tel.: 06-

30414170, e-mail: secretaris@sierduif.nl, www.sierduif.nl. 

800. R-prijs van € 4 per 15 kooinummers ter vrije beschikking van de keurmeester. De R-prijzen 
mogen enkel worden toegekend aan dieren, waaraan nog geen andere door of namens de 
tentoonstellingsorganisatie uitgeloofde prijs is toegekend en minimaal 93 punten hebben 
behaald.  

PRIJZEN BESCHIKBAAR GESTELD DOOR DE NEDERLANDSE CAVIAFOKKERS CLUB (NCC) 
900. Een oorkonde voor de mooiste cavia beer. 
901. Een oorkonde voor de mooiste cavia zeug. 
902. Een medaille in een doosje voor de beste langhaar. 
903. Een medaille in een doosje voor de beste structuur. 

904. Een medaille in een doosje voor de beste gladhaar. 

PRIJZEN BESCHIKBAAR GESTELD DOOR DE W.PK.C. VOOR UITSLUITEND NBVV-LEDEN 

Prijzen te winnen door de vijf hoogstgeplaatste dieren van één inzender in concurrentie. Bij een 
gelijk aantal punten gaat de collectie met de meeste jonge dieren voor. Is dit gelijk dan beslist het 

lot. 
910. € 15 voor de fraaiste collectie oorspronkelijke duiven. 
911. € 10 voor de fraaiste collectie oorspronkelijke duiven op één na. 
912. € 5 voor de fraaiste collectie oorspronkelijke duiven op twee na. 

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 ram en beste voedster van de konijnen mits er minimaal vijf dieren van het 
geslacht zijn ingeschreven. 
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