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Vollenhove, september 2019
Beste sportvrienden en -vriendinnen,
Voor de 51e keer organiseren wij de open tentoonstelling “de Wiedenshow”,
dit jaar op 18 en 19 oktober in de prachtige accommodatie zalencentrum de
Burght in Vollenhove. Ook dit jaar zal voor iedere inzender weer een
doorloopkaart kosteloos ter beschikking worden gesteld zo dat u in de
gelegenheid bent de tentoonstelling elke dag te bezoeken.
De zaal waar onze tentoonstelling gehouden zal worden, wordt gewoonlijk
gebruikt voor bruiloften. De zaal beschikt daarom over een uitstekende
afzuiging en klimaatbeheersing, wat ons betreft dus de ideale locatie voor
onze tentoonstelling.
Voor onze tentoonstelling vragen we dieren uit bijna alle diergroepen, te
weten konijnen (tevens C-klasse), cavia’s, hoenders, dwerghoenders,
serama’s, sierduiven, oorspronkelijke duiven, kwartels en watervogels
(oorspronkelijk en gedomesticeerd). Uiteraard is er weer een goed korps aan
keurmeesters gecontracteerd om alle dieren van het juiste predikaat te
voorzien.
Dit jaar heeft de Kleindierliefhebbers Overijssel weer een prachtige medaille
beschikbaar gesteld. Deze zal te winnen zijn door het fraaiste grote hoen.
We hopen daarom op een groot aantal inzenders van grote hoenders.
Heeft u nog suggesties, op- of aanmerkingen, vragen over onze show, kom
er gerust mee. Wij zullen ze proberen te beantwoorden, op te lossen of te
verhelpen. Wij gaan alvast ons best doen om er weer een geslaagde show
van te maken.
Graag tot ziens met uw dieren op “de Wiedenshow”.
Met vriendelijke groet,
Het tentoonstellingsbestuur

51e VRAAGPROGRAMMA
van de sportfokkersvereniging “Vollenhove en Omstreken”
Een open tentoonstelling van konijnen, cavia’s, hoenders, dwerghoenders,
serama’s, oorspronkelijke duiven, kwartels, watervogels en sierduiven, welke
gehouden wordt op 18 en 19 oktober 2019 in zalencentrum “de Burght”,
Godfried van Rhenenlaan 2 te Vollenhove.
Sluiting inschrijving: 28 september 2019
Tentoonstellingssecretariaat
A. van Benthem
Abraham Steenhagenstraat 1
7603 SP Almelo
Tel: 06-44011412

P. Roskam
Schaarweg 22
8326 AK Sint Jansklooster
Tel: 06-55224132

Verenigingsbestuur
Voorzitter: P. Bovendeur
Secretaris: P. Roskam
Penningm.: A. van Benthem
Leden:
J. Roskam
K. Roskam

Tentoonstellingsbestuur
Voorzitter:
P. Bovendeur
e
1 secr./penn.: A. van Benthem
2e secretaris: P. Roskam
Leden:
J. Roskam
K. Roskam

Voedercommissie
P. Bovendeur
Verkoopbureau
P. Roskam en P. Bovendeur
Veterinair toezicht
Dierenartsen Blokzijl
Kanaalweg 1
8356 VS Blokzijl
Tel: 0527-291261
Gedelegeerde KLO
L.D. Wormgoor
Ruitenborghstraat 50
7721 BE Dalfsen

Keurmeesters
Konijnen en cavia’s
C. Bregman

C

Groot Lotharinger, Franse Hangoor, Rode
Nieuw Zeelander, Zilvervos, Thüringer, Duitse
Hangoor, Klein Lotharinger, Lotharingerdwerg en Nederlandse Hangoordwerg

M.L.J.M. Kok

A

Vlaamse Reus, Luchs, Parelfeh en Rus

R.H. Meijer

A

Belgische Haas, Marburger Feh, Beige, Satijn,
Klein Zilver, Tan, Polish en Pool Roodoog

A.G. Oomen

A

Wener, Rex en Rexdwerg

D.P. Stobbelaar

A

Havana, Alaska en Kleurdwerg

M.A.M. Eilander

A

Alle cavia’s

Hoenders, Serama’s, watervogels, oorspr. duiven en sierduiven
H.L. Timmer
A Alle dwerghoenders
W. Voskamp

A

Alle hoenders
Serama’s

J. Meindertsma

A
A

Alle oorspronkelijke watervogels
Alle gedomesticeerde watervogels

J.J. van de Siepkamp

A
C
A

Alle oorspronkelijke duiven
Alle kwartels
Alle sierduiven

HEP-jury
Konijnen
Cavia’s
Hoenders
Dwerghoenders
Serama’s
Oorspr. watervogels
Gedom. watervogels
Oorspr. duiven
Kwartels
Sierduiven

A.G. Oomen (voorzitter), R.H. Meijer en M.L.J.M.
Kok
M.A.M. Eilander
W. Voskamp
H.L. Timmer
W. Voskamp
J. Meindertsma
J. Meindertsma
J.J. van de Siepkamp
J.J. van de Siepkamp
J.J. van de Siepkamp

Het bestuur behoudt zich het recht bij verhindering van een van de
keurmeesters een ander te benoemen, of het aantal keurmeesters uit te
breiden. De opgave van keurmeesters geldt onder het voorbehoud dat als
het aantal dieren daartoe aanleiding geeft, hierin wijzigingen mogelijk zijn,
dit zal echter tot een minimum beperkt worden. Niet genoemde rassen
worden later ingedeeld.
Verloting
Voor de open tentoonstelling wordt een interessante verloting gehouden,
met als prijzen:
1e prijs: Grillplaat
2e prijs: Ventilatorkachel
3e prijs: Waterkoker
4e prijs: 42-delige schroevendraaierset
5e prijs: Frituurpan
6e prijs: Drukspuit 5 liter

7e prijs: Broodrooster
8e prijs: Looplamp
9e prijs: Taartenmaker
10e prijs: Tuinverlengsnoer 20 mtr
11e prijs: Handzaag
12e prijs: Spellenpakket

Goedkeuring door de gemeente Steenwijkerland op 19 augustus 2019 onder
kenmerk 333905. Aantal loten: 1.500.
De trekking vindt plaats op zaterdag 19 oktober 2019 om 15.30 uur in
zalencentrum “de Burght”.
Inzenders kunnen ook aan deze verloting deelnemen. U kunt loten à € 0,50
per stuk bestellen via het inschrijfformulier, dit dient tegelijk met het
inschrijfgeld worden overgemaakt. De loten worden samen met de labels
toegezonden.
Opening
De officiële opening vindt plaats op vrijdag 18 oktober om 20.00 uur.
Openingstijden
Vrijdag 18 oktober 2019
Zaterdag 19 oktober 2019
Entree
Volwassenen
Doorloopkaarten
Catalogus

19.30 uur t/m 22.00 uur
10.00 uur t/m 15.45 uur

€ 2,00 euro per persoon
€ 2,50
€ 3,50

Tentoonstellingsreglement
Art. 1. Voor het algemene tentoonstellingsreglement zie de almanak 2019.
Art. 2. Gevraagd worden enkele nummers in alle erkende rassen,
kleurslagen en leeftijden: konijnen (tevens C-klasse), cavia’s,
hoenders, dwerghoenders, serama’s, oorspronkelijke duiven,
kwartels, watervogels (oorspronkelijk en gedomesticeerd) en
sierduiven. Konijnen C-klasse zijn geboren na 30 april en minimaal
12 weken oud. C-klasse wel aangeven op het inschrijfformulier.
Art. 3. Het inschrijfgeld bedraagt:
Jeugd C-klasse:
Jeugdleden:
Verkoopkaarten:
Verplichte catalogus (één per adres):
Administratiekosten (per inzender):
Doorloopkaarten:
Toezenden catalogus:
Loten voor de verloting:

€ 3,00 per dier
€ 2,50 per dier
€ 2,50 per dier
€ 1,00 per stuk
€ 3,50
€ 1,50
€ 2,50 per stuk
€ 4,00 per stuk
€ 0,50 per stuk

Art. 4. Inschrijfbladen moeten worden bezorgd of toegezonden aan A. van
Benthem, Abraham Steenhagenstraat 1, 7603 SP Almelo of gemaild
naar sportfokkersvollenhove@live.nl, voor 28 september 2019. Het
verschuldigde bedrag moet gelijktijdig worden overhandigd of
overgemaakt via de Rabobank Steenwijkerland, rekeningnummer
NL66RABO0301804958 t.n.v. sportfokkersvereniging “Vollenhove en
Omstreken”. Mocht u per mail willen inschrijven dan kan een
eenvoudig digitaal in te vullen inschrijfformulier gevonden worden
op onze site: www.sportfokkersvollenhove.nl. Door u in te schrijven
gaat u automatisch akkoord met het tentoonstellingsreglement.
Art. 5. Op het inschrijfformulier moet nauwkeurig worden vermeld het ras,
de kleurslag en het geslacht van het te exposeren dier, alsmede oud
of jong. Bij konijnen moeten de oormerken vermeld worden en
eventueel C-klasse. Bij cavia’s moet de klasse A, B of C vermeld
worden. Bij hoenders dient groot of klein vermeld te worden, dieren
zonder vermelding worden als grote hoenders ingeschreven, zonder
verdere aansprakelijkheid voor het bestuur. Van oorspronkelijke
duiven en watervogels moeten na het inkooien de ringnummers van
het dier aan de secretaris worden doorgegeven. Tevens dient u aan

te kruizen of u eremetaal of geld wilt ontvangen. Indien u niets
aangeeft, wordt het geld.
Art. 6. Uw persoonsgegevens zullen worden gepubliceerd in de papieren
catalogus, welke verkocht wordt tijdens de tentoonstelling. In de
digitale catalogus gepubliceerd op de website zullen enkel uw naam
en fokkersnummer gepubliceerd worden. Indien u ook in de
papieren catalogus uw verdere persoonsgegevens niet vermeld wilt
hebben, dient u dit aan te geven op het inschrijfformulier.
Art. 7. Onvolledige of onduidelijk ingevulde inschrijfformulieren kunnen
aanleiding geven tot verkeerde klassering, waarvoor het bestuur
geen verantwoording op zich neemt.
Art. 8. De inschrijving sluit op 28 september 2019 of zoveel eerder als het
maximum van 400 inschrijvingen is bereikt.
Art. 9. De ingezonden dieren moeten worden bezorgd op donderdag 17
oktober 2019 tussen 19.00 en 20.30 uur bij zalencentrum “de
Burght”, Godfried van Rhenenlaan 2 te Vollenhove. Op een ander
moment is mogelijk in overleg. Konijnen worden tentoongesteld op
stro, indien u liever zaagsel wilt, dit vermelden op uw inschrijving.
Art. 10. De keuring zal plaatsvinden op vrijdag 18 oktober 2019. Tijdens de
keuring zal er door het tentoonstellingsbestuur op worden toegezien
dat er zich geen onbevoegden in de zaal zullen bevinden. Inzenders
die tijdens de keuring willen helpen, kunnen dit kenbaar maken op
het inschrijfformulier.
Art. 11. Voor het winnen van een prestatieprijs worden 4 inzendingen van 1
diergroep geëist (alle rassen en kleurslagen, bij konijnen C-klasse en
gewone klasse apart en dus niet samen in één groep). Alle met een
(P) aangegeven dieren op het inschrijfformulier dingen mee. Deze
mogen ook bij het inkooien nog doorgegeven worden. Het is
mogelijk om meerdere collecties van dieren aan te geven (P1, P2,
enz). Voor de puntentelling worden de punten gebruikt zoals de
keurmeester deze op het predikaat zet. Bij een gelijk aantal punten
tellen de punten verworven door jonge dieren dubbel. Is het aantal
punten dan nog gelijk dan beslist het lot.
Art. 12. Zij die hun dieren wensen te verkopen kunnen de prijs op het
inschrijfformulier vermelden. De verkoopprijs wordt dan in de
catalogus opgenomen. De opgegeven prijs mag nimmer worden

verhoogd, doch wel verlaagd. Iedere transactie tijdens de
tentoonstelling buiten het verkoopbureau om is verboden. Door de
verkoper wordt 10% van de verkoopprijs aan de tentoonstellingskas
vergoed. De koper dient voor emballage te zorgen. Verkoopkaarten
kosten € 1,00 per stuk.
Art. 13. Tijdens de tentoonstelling kan men de dieren ook te koop
aanbieden. Verkoopkaarten zijn aan het verkoopbureau verkrijgbaar
à € 1,00 per stuk. Het is verboden om andere kaarten aan de kooien
te hangen dan die welke door het bestuur worden verstrekt. Verkoop
geschiedt tijdens de uren dat de tentoonstelling is geopend, maar
niet eerder dan één uur na de officiële opening. Gekochte dieren
kunnen op zaterdag 19 oktober vanaf 15.00 uur worden opgehaald,
onder toezicht van een bestuurslid.
Art. 14. Bij niet inzenden, om welke reden dan ook, vervalt het inschrijfgeld
aan de kas van de vereniging.
Art. 15. Ereprijzen worden alleen toegekend bij minimaal predikaat ZG. Het
afhalen van gewonnen ereprijzen moet tijdens de openingsuren
vanaf zaterdag 12.00 uur tot en met 16.00 uur. Uitgeloofde doch niet
toegekende ereprijzen komen ten bate van de vereniging.
Art. 16. De dieren moeten beslist afgehaald worden op zaterdag 19 oktober
om 16.00 uur. Het uitkooien begint om 15.45 uur. Om 16.00 uur
gaan de deuren open. De enkelvoudige beoordelingskaarten mogen
pas na het uitkooien van de kooien gehaald worden.
Art. 17. Tijdens de tentoonstelling mag niemand de dieren uit de kooien
halen, tenzij in het bijzijn van één der bestuursleden. Het gebruik
van keurstokjes is voor iedereen verboden. Het tentoonstellingsbestuur is niet aansprakelijk voor sterfte onder of het verloren gaan
van dieren. Ook is zij niet aansprakelijk voor enige ander eigendom
van inzender of bezoeker dat in de tentoonstellingsruimte is, ook
niet als zulks het gevolg is van natuurrampen.
Art. 18. Alle inzenders ontvangen voor ieder nummer een label, dat
zichtbaar aan de kist of mand moet worden bevestigd. De labels
van niet ingezonden dieren moeten ingeleverd worden aan het
secretariaat.
Art. 19. Reclames van welke aard dan ook, kunnen na 31 december 2019 niet
meer in behandeling worden genomen.

Konijnenfokkers opgelet!
VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN KONIJNEN
Entverklaring RHD type 2, mee te sturen met uw inschrijving
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.

Pluimveefokkers opgelet!
VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN PLUIMVEE
Entverklaring NCD, mee te sturen met uw inschrijving
Tot de tentoonstelling mogen alleen hoenders, dwerghoenders en
siergevogelte worden toegelaten van fokkers die al hun dieren hebben laten
enten tegen pseudo-vogelpest. Elke inzending hoenders en dwerghoeders
en/of siergevogelte dient vergezeld te gaan van een kopie van de
entverklaring. De entverklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en
de dierenarts die de enting heeft verricht. Deze entverklaring dient de
opgave te bevatten van het ras, het aantal dieren, hun gemiddelde leeftijd
en de ringnummers van de betreffende dieren. Het origineel van de
entverklaring wordt door de verenigingssecretaris van de vereniging waar
men lid is bewaard.

Hoofdereprijzen
1. € 30,-* + oorkonde Fraaiste konijn
2. € 30,-* + oorkonde Fraaiste cavia
3. € 30,-* + oorkonde Fraaiste hoender + KLO medaille
4. € 30,-* + oorkonde Fraaiste dwerghoender
5. € 30,-* + oorkonde Fraaiste serama
6. € 30,-* + oorkonde Fraaiste oorspronkelijke duif of kwartel
7. € 30,-* + oorkonde Fraaiste oorspronkelijke watervogel
8. € 30,-* + oorkonde Fraaiste gedomesticeerde watervogel
9. € 30,-* + oorkonde Fraaiste sierduif
10. € 30,-* + oorkonde Fraaiste konijn jeugd C-klasse
* Verdeelsleutel hoofdereprijzen
Bij meer dan 75 dieren per diergroep
Bij 51 t/m 75 dieren per diergroep
Bij 26 t/m 50 dieren per diergroep
Bij 11 t/m 25 dieren per diergroep
Bij 3 t/m 10 dieren per diergroep

€ 30,€ 24,€ 18,€ 12,€ 6,-

Ereprijzen
11. € 15,-* Fraaiste konijn groep 1: kleur
12. € 15,-* Fraaiste konijn groep 2: tekening
13. € 15,-* Fraaiste konijn groep 3: verzilvering/pareling
14. € 15,-* Fraaiste konijn groep 4: kleurpatroon/uitmonstering
15. € 15,-* Fraaiste konijn groep 5: wit
16. € 15,-* Fraaiste konijn groep 6: hangoren
17. € 15,-* Fraaiste konijn groep 7: bijzondere haarstructuur
18. € 15,-* Fraaiste konijn jeugd C-klasse op 1 na
19. € 15,-* Fraaiste cavia op 1 na
20. € 15,-* Fraaiste hoender op 1 na
21. € 15,-* Fraaiste dwerghoender op 1 na
22. € 15,-* Fraaiste serama op 1 na
23. € 15,-* Fraaiste oorspronkelijke duif of kwartel op 1 na
24. € 15,-* Fraaiste oorspronkelijke watervogel op 1 na
25. € 15,-* Fraaiste gedomesticeerde watervogel op 1 na
26. € 15,-* Fraaiste sierduif op 1 na

* Verdeelsleutel ereprijzen
Bij meer dan 75 dieren per groep
Bij 51 t/m 75 dieren per groep
Bij 26 t/m 50 dieren per groep
Bij 11 t/m 25 dieren per groep
Bij 5 t/m 10 dieren per groep

€ 15,€ 12,€ 9,€ 6,€ 3,-

Bij minder dan 5 dieren per diergroep vervalt de ereprijs.
Prestatieprijzen
27. € 15,-* Fraaiste prestatieprijs
28. € 10,- Fraaiste prestatieprijs op 1 na
* Verdeelsleutel prestatieprijs
Bij meer dan 14 collecties
Bij 6 t/m 14 collecties
Bij 2 t/m 5 collecties

€ 15,€ 7,50
€ 5,-

Bij minder dan 20 collecties per diergroep (konijnen C-klasse apart van
gewone klasse) vervalt prijs 28.
29. Rasprijzen
Voor het fraaiste dier in ieder ras, predikaat tenminste ZG in concurrentie.
Bij konijnen worden dieren in de gewone klasse en C-klasse apart van elkaar
geteld. Deze concurreren niet met elkaar.
Bij 4 t/m 9 dieren per ras
€ 2,50 voor de fraaiste
Bij 10 t/m 15 dieren per ras
€ 3,- voor de fraaiste
€ 2,50 voor de fraaiste op 1 na
Bij 16 t/m 30 dieren per ras
€ 4,- voor de fraaiste
€ 3,- voor de fraaiste op 1 na
€ 2,50 voor de fraaiste op 2 na

Bij meer dan 30 dieren per ras
€ 5,- voor de fraaiste
€ 4,- voor de fraaiste op 1 na
€ 3,- voor de fraaiste op 2 na
€ 2,50 voor de fraaiste op 3 na
Jeugdlidprijs
30. Standaard voor het fraaiste dier van een jeugdlid, per keurmeester
Verenigingsprijzen
De volgende prijzen zijn te winnen door leden van sportfokkersvereniging
“Vollenhove en Omstreken”.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Beker fraaiste konijn jong eigen fok
Beker fraaiste cavia
Beker fraaiste hoender
Beker fraaiste dwerghoender
Beker fraaiste serama
Beker fraaiste sierduif
Beker fraaiste oorspronkelijke duif of kwartel
Beker fraaiste watervogel
Beker fraaiste dier jeugdlid in elke diergroep

Prijzen speciaalclubs
Zie hiervoor de almanak 2019
Bondsprijzen KLN
Ereprijs 400 - Kleindier Liefhebbers Nederland stelt voor dieren in alle KLNdiergroepen op alle erkende tentoonstellingen voor zowel de erkende- als
de 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.
Secr. B.T.M. Sanders, Van Galenstraat 4, 7622 XP Borne. Tel: 074-2664735

Bondsprijzen NBS
R-prijs 800 - De Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen
(NBS) stelt op deze tentoonstelling R-prijzen beschikbaar van € 4,00 per 15
ingeschreven sierduiven, ter vrije beschikking van de keurmeester. R-prijzen
worden enkel toegekend aan dieren waaraan nog geen andere door de
tentoonstellingsorganisatie uitgeloofde prijs is toegekend en welke
minimaal 93 punten hebben behaald.
Secr. D.M. Meesters, Aalmoezenier Verheggenstraat 16, 6221 TG Maastricht.
Mobiel: 06-30414170 (na 18.00 uur)
Predikaatgeld
Elk F dier wat geen prijs heeft krijgt € 1,- predikaatgeld.

Het voer op de Wiedenshow wordt
beschikbaar gesteld door Dier All-in xxl,
specialisten van huis uit

