VRAAGPROGRAMMA

WWW.DPKV-DEURNE.NL

Open Tentoonstelling
waarbij ondergebracht de clubshow

16 - 17 NOVEMBER 2019
Natuurpoort De Peel
Leegveld 8a 5753 SG Deurne
TELEFOON 0493-745008

Voorwoord
Beste kleindierliefhebbers
Namens het bestuur en leden van D.P.K.V. Deurne nodig ik u van harte uit
om deel te nemen aan onze open tentoonstelling.
Helaas merken wij dat het aantal leden en fokkers de laatste jaren afneemt,
vandaar de keus om een open show te organiseren zodat we een leuk aantal
dieren bij elkaar kunnen krijgen.
Net als voorgaande jaren maken we gebruik van de prachtige accommodatie
Natuurpoort de Peel.
Ook mogen we u nieuwe en extra prijzen aanbieden vanuit onze leden,
zoals een prijs voor de beste drie Brahma’s beschikbaar gesteld door
Maarten Kweens en Martien Linskens, en twee levensmiddelen pakketten
die verloot gaan worden onder alle kooinummers.
Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig om er een fantastische show
van te maken!!
Hopelijk tot zien bij het inkooien, op de prijsuitreiking of op de feestavond.

Namens DPKV Deurne
Voorzitter Jeroen van Loon

TENTOONSTELLINGSBESTUUR:
Voorzitter:
Secr/penningm:
Commissieleden:

J. van Loon
L. Tielenmans
B. van Dam
M. Willems
J. Hendriks

TIJDENS DEZE OPEN TENTOONSTELLING ZAL TEVENS DE
CLUBSHOW VAN DPKV DEURNE LIEFHEBBERS VAN
KLEINDIEREN WORDEN GEHOUDEN.
Veterinair toezicht:
Dierenartsen Combinatie Zuid-Oost
Zeilbergsestraat 142
5751 LP Deurne
Tel: 0493-352424
FK gedelegeerde: J. Damen, Beekkant 17, 5271 EG
St. Michielsgestel
email: damenmhj@gmail.com
SLUITING INSCHRIJVING: zaterdag 19 oktober 2019
De officiële opening zal worden verricht op
zaterdag 16 november om 20.00 uur.
Tevens vindt dan de uitreiking van de Hoofd- en Ereprijzen plaats.
De tentoonstelling is geopend:
Zaterdag 16 november 10.00-20.00 uur.
Zondag 17 november 10.00-16.00 uur.
Inschrijfformulieren zenden aan:
T.T.secr.
L.Tielemans
Statenweg 48 5428NK Venhorst
Tel: 06-15113515
Of per email: tentoonstellingsbestuurdpkv@gmail.com
(Vraag dan wel een leesbevestiging)
Inschrijfgeld over maken:
op bankrekeningnummer NL49 RABO 0103 6651 10 Rabobank Deurne
t.n.v. penningmeester DPKV

JURY GROTE HOENDERS
W.Kok
(C) Australorp, Appenzeller spitskuif, Braekel, Lakenvelder
I.Meester
(C) Leghorn, Wyandotte, Orpington, Zijdehoen, Brahma
R. vd Kerkhof (B) Barnevelder, Welsumer, Rhode Island Red, Noord
Hollands Hoen,
G.Glastra
(A) Alle niet genoemde rassen.
JURY DWERG HOENDERS
W.Kok
(C) Hollands kuifhoenkriel, Ned. Baardkuif kriel, Australorp
kriel, Barnevelder kriel Noord Hollandse kriel,
Zijdehoen kriel.
I.Meester
(C) Sebright, Leghorn kriel, Wyandotte kriel, Java, Brahma
kriel, Modern Engelse Vechtkriel.
R. vd Kerkhof (B) Hollandse kriel, Ned. Sabelpoot kriel, Welsumer kriel,
Ukkelse Baard kriel, Thuringer Baard kriel,
Nederijnse kriel, Bielefelder kriel, Chabo.
G.Glastra
(A) Alle overige niet genoemde rassen.
JURY SERAMA’S
G.Glastra
JURY KONIJNEN
G. Meijer
(A) Alle Rassen
JURY OORSPRONKELIJKE DUIVEN
A.Deetman
(A) Alle Rassen
JURY SIERVOGELS
A.Deetman
(A) Alle Rassen
JURY WATERVOGELS GEDOM.
A.Deetman
(C) Pommerse Gans, Duitse Peking eend, Amerikaanse
Peking eend, Smaragd eend, Cayuga eend.
N.v.Wijk
(A) Alle overige niet genoemde Rassen.
JURY WATERVOGELS OORSPR.
N.v.Wijk
(A) Alle Rassen
JURY SIERDUIVEN
T.Brouwers
(A) Alle Rassen
Het bestuur behoudt het recht keurmeesters toe te voegen of
veranderingen aan te brengen.

H.E.P. JURY
Grote Hoenders
Dwerg Hoenders
Serama’s
Konijnen
Sierduiven
Oorspr. Duiven
Siervogels
Watervogels gedom.
Oorspronkelijke Watervogels

G.Glastra
G.Glastra
G.Glastra
G. Meijer
T.Brouwers
A.Deetman
A.Deetman
N.v.Wijk
N.v.Wijk

(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)

Opgave van juryleden geldt onder voorbehoud van bijzondere
omstandigheden.
**********
VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN PLUIMVEE
Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoenders, dwerghoenders en
siergevogelte worden toegelaten van fokkers die al hun hierboven
genoemde dieren hebben laten enten tegen pseudovogelpest. Elke
inzending hoenders, dwerghoenders of siergevogelte dient te zijn voorzien
van een kopie van de ent verklaring. Deze verklaring dient getekend te zijn
door de eigenaar en de dierenarts die de enting heeft verricht. De ent
verklaring dient de opgave te bevatten van ras, het aantal dieren, hun
gemiddelde leeftijd en hun ringnummers van de betreffende dieren. Het
origineel van de ent verklaring wordt bewaard door de secretaris van de
vereniging waar men lid is. Ent formulieren moeten bij het inkooien op het
secretariaat worden ingeleverd.
VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN KONIJNEN
Ent verklaring RHD type 2, af te geven op het TT-secretariaat.
Tot deze tentoonstelling mogen alleen konijnen worden toegelaten van
fokkers die al hun konijnen hebben laten enten tegen RHD type 2. Elke
inzending dient vergezeld te zijn van een kopie van de RHD-en verklaring.
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.

TENTOONSTELLINGS REGLEMENT
Artikel 1.
Deze tentoonstelling wordt gehouden volgens de bepalingen van het tentoonstellingsreglement van het Facilitair Bureau KLN-NBS. Dit reglement
ligt ter inzage op het kantoor van de tentoonstelling houdende vereniging.
Iedere deelnemer aan de tentoonstelling wordt geacht met de bepalingen
van het reglement bekend te zijn er zich aan te onderwerpen.
Artikel 2.
Gevraagd worden alle rassen in alle erkende kleurslagen voor hoenders,
dwerghoenders, serama’s, oorspronkelijke duiven, siervogels, watervogels,
sierduiven, konijnen + C klasse, zowel oud en jong, zowel mannelijk als
vrouwelijk.
Artikel 3.
Het inschrijfgeld bedraagt;
Enkel nummer
Koppels Oorspronkelijke Sier/Watervogels
Verkoopkaart
Administratiekosten
Catalogus

€ 3,=
€ 5,=
€ 1,00
€ 2,50
€ 3,00

Artikel 4.
De catalogus is voor alle inzenders verplicht. Per woonadres een catalogus.
Jeugdleden betalen geen administratiekosten en krijgen gratis een
catalogus! Duidelijk op inschrijfblad aangeven; geboortedatum en
voornaam. Daarnaast voor jeugdleden een verklaring van de
verenigingssecretaris, voor deelname.
Artikel 5.
Inschrijvingen dienen te geschieden op bijgaand inschrijfformulier.
Deze inschrijfformulieren moeten volledig ingevuld worden en hierop
mogen slechts de gegevens van een persoon voorkomen.
Dit kan ook via email.
Artikel 6.
Iedere inzender dient in het bezit te zijn van een geldige fokkerskaart.
Men is ook verplicht het juiste KLN en/of NBS bond nummer te vermelden.

Artikel 7.
De inschrijfformulieren en het verschuldigde inschrijfgeld moeten gelijktijdig verzonden worden naar: L.Tielemans, Statenweg 48 5428 NK Venhorst.
Email: tentoonstellingsbestuurdpkv@gmail.com (wel een leesbevestiging
vragen) Het inschrijfgeld kan worden overgemaakt op
bankrek.nr. NL 49 RABO 0103 6651 10 t.n.v. Penningmeester DPKV.
Artikel 8.
De inschrijving sluit op zaterdag 19 oktober 2019
Artikel 9.
Alle ingeschreven dieren dienen donderdag 14 november 2019 tussen
19.00 uur en 21.30 uur ingekooid te worden. U kunt de dieren zelf in de
kooi plaatsen. Het is niet toegestaan om dieren tijdens het inkooien mee
terug naar buiten te nemen. Wilt U dit toch doen dan volgt er controle.
Spreek hiervoor een van de bevoegde mensen aan, en deze zal U vragen
naar Uw legitimatiebewijs.
Artikel 10.
Het niet inzenden van ingeschreven dieren geeft geen ontheffing of
restitutie van het inschrijfgeld, doch dit vervalt aan de tentoonstellingskas.
Hetzelfde geldt voor de niet-toegekende ereprijzen.
Artikel 11.
Het afhalen van de ingezonden dieren moet geschieden op zondag 17
november 2019 tussen 16.00 uur en 16.30 uur. Dieren die niet worden
afgehaald worden op kosten van de inzender geretourneerd.
Artikel 12.
Ingezonden dieren kunnen te koop worden aangeboden. De verkoop geschiedt alleen door bemiddeling van het tentoonstellingsbestuur. Deze
ontvangt hiervoor 10% van de verkoopprijs. Verkoopkaarten à € 1,00 zijn
verkrijgbaar bij het verkoopkantoor. Het verkoopkantoor is geopend:
Zaterdag 16 nov 2019 van 11.00-19.00 uur.
Zondag 17 nov 2019 van 11.00-15.00 uur.
Artikel 13.
Gekochte dieren kunnen op vertoon van de afhaalkaart op
zondag 17 november van 15.00-16.00 uur worden afgehaald.

Artikel 14.
De tentoonstelling is geopend voor publiek en de entree is gratis.
Zaterdag 16 nov 2019 van 10.00-22.00 uur
Zondag 17 nov 2019 van 10.00-16.00 uur
Artikel 15.
Het tentoonstellingsbestuur is niet aansprakelijk voor sterfte, schade of
verloren gaan van de ingezonden dieren. Evenmin voor enig ander eigendom van de inzender, dat in het tentoonstellingsgebouw aanwezig is.
Zodra een dier verkocht is, zijn de verdere risico's voor de koper.
Artikel 16.
De keuring vindt plaats op vrijdag 15 november. Deze keuring is alleen
toegankelijk voor die personen welke door het tentoonstellingsbestuur zijn
uitgenodigd. De beslissing van de keurmeester is bindend en zonder beroep.
Artikel 17.
De beoordelingskaarten kunnen inzenders zelf, tijdens het uitkooien, uit de
houder halen. De gewonnen ereprijzen kunnen tijdens de tentoonstelling op
het tentoonstellingssecretariaat worden afgehaald. Het tentoonstelling
secretariaat is geopend: Zaterdag 16 november 2019 van 11.00-19.00 uur
Zondag 17 november 2019 van 11.00-15.30 uur
Artikel 18.
Het is tijdens de tentoonstelling niet toegestaan om dieren uit de kooien te
halen, anders dan met toestemming- of onder toezicht van het
tentoonstelling bestuur. Het gebruik van keurstokjes is voor iedereen
verboden.
Artikel 19.
Onreine- of zieke- of van ziekte verdachte dieren worden niet gekeurd en
zullen uit de tentoonstellingsruimte worden verwijderd.
Eveneens het pluimvee en konijnen zonder ent bewijs.
Artikel 20.
Reclames van welke aard dan ook kunnen na 31 december 2019 niet meer
in behandeling worden genomen.
Artikel 21.
Ereprijzen kunnen alleen gewonnen worden met minimum predikaat ZG
(93 punten).
Artikel 22.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet,
beslist het tentoonstelling bestuur.

PRIVACY VERKLARING
Door in te zenden op deze tentoonstelling gaat U akkoord met het volgende:
* Uw persoonlijke gegevens zoals NAW gegevens, email adres,
telefoonnummer, IBAN-bankrekeningnummer, kleindierenvereninging
waar U lid van bent, alsmede Uw bondsnummer worden geregistreerd in
onze administratie, welke door het tentoonstellingssecretariaat wordt
beheerd.
* De gegevens worden bewaard om U in de toekomst een vraagprogramma
te kunnen sturen.
* U gaat akkoord dat Uw NAW gegevens en bondsnummer worden
afgedrukt in onze catalogus.
* U gaat akkoord dat U of Uw dieren gefotografeerd kunnen worden,
de foto’s worden enkel gebruikt ter promotie van de tentoonstelling.
* De namen van prijswinnaars zullen in diverse media en op
de website van DPKV worden vermeld.
* U heeft het recht om Uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren
of te verwijderen. Daarnaast heeft U het recht om Uw eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar
te maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens.
* Als U Uw gegevens wilt aanpassen of Uzelf uit onze bestanden wilt
laten halen, kunt U contact opnemen met het secretariaat.

PRIJZEN SPECIAALCLUBS
Zoals vermeldt in FK Almanak 2019.
Op het inschrijfformulier vermelden van welke speciaalclub men lid is.
KLN prijzenschema
zie jaarboek KLN of Almanak 2019.
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.
NEDERLANDSE BOND VAN SIERDUIVEN NBS
Dennis Meesters
Aalmoezenier Verheggenstraat 16
6221 TG Maastricht
Tel: 06 – 30 41 41 70 (bvk. na 18.00 uur)
secretaris@sierduif.nl
800. R-prijs van € 4,00 per 15 werkelijk ingeschreven sierduiven,
ter vrije beschikking van de keurmeester.
Bij minimaal 93 punten.
De R-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs aan is
toegekend.

HOOFDEREPRIJZEN
In elke diergroep een geldprijs van: € 40,= bij meer dan 80 dieren
€ 30,= bij meer dan 40 dieren
€ 20,= bij meer dan 20 dieren
01 Kampioen Grote Hoenders
02 Kampioen Dwerghoenders
03 Kampioen Serama’s
04 Kampioen Sierduiven
05 Kampioen Konijnen
06 Kampioen Konijnen C Klasse
07 Kampioen Oorspronkelijke Duiven
08 Kampioen Fazanten en wilde Kamhoenders
09 Kampioen Kwartel, Patrijs, Francolijn
10 Kampioen Kalkoen, Pauw, Parelhoen enz.
11 Kampioen Ganzen
12 Kampioen Gedomesticeerde Eenden
13 Kampioen Niet Gedom. Eend of Taling
JEUGDPRIJZEN
14 Jeugdleden ontvangen een herinnering aan deze show.
Met verklaring van verenigingssecretaris.
EXTRA PRIJS
15 Elke inzender van een U dier ontvangt € 5,RASSENPRIJZEN
Bij 6 t/m 15 ingeschreven dieren Beste dier € 5,00
Bij 16 t/m 25 ingeschreven dieren Beste dier € 5,00
Beste dier op 1 na € 5,00
Bij 26 t/m 35 ingeschreven dieren Beste dier € 5,00
Beste dier op 1 na € 5,00
Beste dier op 2 na € 5,00
Rassenprijzen zijn te winnen met minimaal 93 punten.
Van 0 t/m 5 ingeschreven dieren geen prijs, er worden geen rassen
samengevoegd.

CLUBPRIJZEN
16 Leo van de Heuvelplaquette (art.20 huishoudelijk reglement)
is dit jaar voor het beste konijn
17 Kampioensbeker beste dier Grote Hoenders
18 Kampioensbeker beste dier Dwerghoenders
19 Kampioensbeker beste dier Serama’s
20 Kampioensbeker beste dier Sierduiven
21 Kampioensbeker beste dier Konijnen
22 Kampioensbeker beste dier Konijnen C Klasse
23 Kampioensbeker beste dier Kwartel, Patrijs of Francolijn
24 Kampioensbeker beste dier Oorspronkelijke duif incl. lachduif
25 Kampioensbeker beste dier Kalkoen, Pauw, Parelhoen
26 Kampioensbeker beste dier Fazanten en Oorspr. Kamhoenders
27 Kampioensbeker beste dier Ganzen
28 Kampioensbeker beste dier Gedomesticeerde Eenden
29 Kampioensbeker beste dier Oorspronkelijke Eend of Taling
Bij minder dan 40 ingeschreven dieren wordt de beker kleiner.
PRESTATIEPRIJZEN
30 Wisselbeker konijnen
31 Wisselbeker grote hoeders
32 Wisselbeker dwerghoenders
33Wisselbeker sierduiven
34 Wisselbeker watervogels
35 Wisselbeker siervogels

geschonken door Theo Benders
geschonken door Carly van de Weijer
geschonken door Leendert en Ria
Poortenaar
geschonken door Leo Heldens
geschonken door Bert van Dam
geschonken door Mart Willems

REGLEMENT PRESTATIEPRIJS (CLUBSHOW)
 Deze prijs is te winnen in iedere diergroep waarin minimaal 12 dieren
zijn.
 Er mag maar een keer worden meegedaan per diergroep.
 Alle dieren doen mee, zowel jong als oud.
 Er moeten 4 dieren (kooinummers) opgeschreven worden op het
prestatieprijs formulier. Dit moet worden ingeleverd tijdens het
inkooien bij de tentoonstellingssecretaris.
 Winnaar is degene met het hoogst aantal punten, doch minimaal 376.
 Zijn bij optelling van de punten een aantal collecties gelijk, dan tellen
punten verworven door jonge dieren dubbel. Zijn ze dan nog gelijk
dan beslist het lot.
 De wisselbekers zijn definitief te winnen wanneer men drie jaar achter
elkaar deze prijs wint, of vijf keer totaal.

EREPRIJS VOOR LIEFHEBBERS VAN BRAHMA’S
GROOT EN KRIEL
De beste Brahma’s uit Brabant zitten in Deurne. Wie gaat de strijd aan met
ons op de Openshow te Deurne.
Maarten Kweens en Martin Linskens stellen een prijs beschikbaar voor
zowel de grote Brahma als de Dwerg Brahma.
Deze prijs is te winnen door de punten van de drie beste Brahma’s bij elkaar
op te tellen. Maarten en Martin zijn als schenker uitgesloten van deelname.
Te winnen is een pakket Peelreus. Verschillende soorten bier van de
streek.
TELLING
3 de beste predicaten van 1 fokker.
Bij gelijk aantal punten gaat voor:
 jong boven oud
 minder kleuren of tekening boven meerdere kleuren.
 hanen boven hennen
 de meeste 1e
 loting

EXTRA PRIJS
2 levensmiddelen pakketten ter waarde van € 35.Te verloten onder alle kooinummers

