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HET BESTUUR VAN V.P.K.V.
Ereleden:
J.G. Bulten

Leeuwerikstraat 76

7051 XE Varsseveld

G. Kaminski

Prins Clausstraat 1

7051 AV Varsseveld

B.A. Peppelman

Weijenborgerdijk 24

7131 NR Lichtenvoorde

Bestuur:
R. Siemes
Koninksweg 2
( Voorzitter + Tentoostellingsleider)

7064 KH Silvolde
Tel. 0315-298701

G.J. van Mourik
Toldijk 13
(Secretaris + Tentoonstellingssecretaris)

7065 AL Sinderen
Tel. 06-22246393

H. Gerritsen
(Penningmeester)

Bruggenweg 10

7004 JH Doetinchem
Tel. 06-21267801

J.G. Bulten

Leeuwerikstraat 76

7051 XE Varsseveld
Tel. 0315-241755

A. ten Have
(2e voorzitter)

Oude Groenloseweg 4

7137 NH Lichtenvoorde
Tel. 0544-379741

M. Wisselink
Zanddijk 12
(2e Penningmeester)

7025 DG Halle
Tel: 06-19078671

B. Croes
Middelgraaf 17
(2e Secretaris + notulist)

7071 WT Ulft
Tel. 0315-236068

Tentoonstellings Penningmeester:
Mevr. D. Bosch

St. Jansgildestraat 74

7037 AZ Beek
Tel. 0316-532317

Veterinair toezicht:
D.A.P. Zelhem Halle bv, Dr. Grashuisstraat 8 ,
1

7021 CL Zelhem
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Op 28-29-30 oktober 2022
Van Pallandt Show
Op 28-29-30 oktober 2022
Beste inzenders,
We moeten door, niets doen is geen optie en is een bekend feit. Stilstand is
achteruitgang en daar moeten we voor uitkijken. Na vorig jaar net om 5 voor 12 te zijn
terug gefloten gaan we er toch weer tegenaan. Vele festivals en dergelijke zijn weer in
volle gang, maar toch ligt covid op de loer. We hopen dat het ons dit jaar bespaart blijft
en dat ook de vogelgriep het tentoonstellen toelaat. We stellen alles in het werk om de
show sowieso door te laten gaan en als het moet zonder de vogelgriep gevoelige dieren,
dan moeten er wel een groot aantal konijnen, cavia’s, kleine knagers en sierduiven
worden ingezonden zodat het financieel haalbaar is. In deze moeilijke tijd voor onze
hobby is het heel belangrijk dat we ons en onze dieren goed presenteren, zodat de
“grote dieren vrienden” het ons niet nog moeilijker kunnen maken. Het is te hopen dat
er een oplossing komt voor de regio’s en het tentoonstellings rooster, en niet zo dat het
allemaal op 1 hoop geveegd moet worden. Dat zou de doodsteek voor tentoonstellingen
zijn. Hopelijk zijn uw dieren in topconditie en heeft u weer zin in een gezellige show,
kom dan naar de van Pallandt Show. Het is ons ook dit jaar weer prima gelukt om u een
goed, gevuld prijzenpakket aan te bieden. Het is niet zo heel moeilijk om bij ons geld
over te houden. Dit komt door onze hoge keurmeesterprijzen en het predikaatgeld. Ook
aan de jeugd is gedacht met per keurmeester een beker voor de fraaiste jeugdinzending.
De zorgvuldig uitgekozen keurmeesters zorgen weer voor de juiste predikaten, deze
zijn ook naar de rassen uitgezocht. Zo hebben wij ook een C klasse bij de konijnen met
een 1e prijs. Ook is er belangstelling voor een Europese klasse bij de konijnen en zo
kan iedereen die dat wil een diertje in zenden in deze klasse. Door deze extra klassen
hopen we op extra dieren op de van Pallandt Show. Voor de kinderen is er tijdens de
show ook nog iets anders te doen in de vorm van een quiz - of teken wedstrijd. De
sponsors en adverteerders waren ons weer goed gestemd om van de Pallandt Show een
mooi succes te maken. Firma ter Horst te Varsseveld en hoofdsponsor
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dierenartsenpraktijk te Zelhem zijn wij veel dank verschuldigd. De Oranje prijzen in
de grote diergroepen van maar liefst 75 euro zijn gewoon super aantrekkelijk. Op de
van Pallandt Show is op zondag morgen ook weer de hanen kraai wedstrijd. Ook omdat
er op onze tentoonstellingen de laatste jaren landelijk wat minder dieren worden
ingezonden is het belangrijk als we onze shows willen behouden onze krachten moeten
bundelen. Dit betekent dat we elkaar in stand kunnen en moeten houden door bij elkaar
in te zenden. De kleindieren verenigingen KPV Silvolde en sportfokkers Doetinchem
en Omstreken geven op de Van Pallandt Show het voorbeeld door hun clubshows bij
ons onder te brengen, waar we erg blij mee zijn. Uw dieren worden tijdens de
tentoonstelling goed verzorgd door onze fanatieke leden, ieder in zijn / haar eigen
diergroep.
Iedereen alvast hartelijk bedankt voor alle inspanningen die het mogelijk maken om
onze Van Pallandt Show te organiseren.
We zijn er weer heel erg aan toe om onze dieren weer te laten zien en kijken hoe ver
we met onze kwaliteit zijn, dus kom naar de Van Pallandt Show. Voor een extra
inschrijfformulier kunt u ook terecht op onze website
www.vpkv.nl
Wij hopen dat u enkele dieren aan ons zult toevertrouwen, daar hebben we geen enkele
twijfels over . Vorig jaar hadden we het genoegen om toch nog meer dan 1000,
ondanks dat we een jaar geen show mochten houden. We zien erop uit en hopen u te
zien op de van Pallandt Show in het laatste weekend van oktober.
Namens het bestuur van VPKV,
Ronnie Siemes
Voorzitter en tentoonstellingsleider.

Dierwelzijn:
G.J. van Mourik, R. Siemes en B. Croes
Veterinair toezicht:
D.A.P. Zelhem Halle bv, Dr. Grashuisstraat 8, 7021 CL Zelhem
Gedelegeerde:
H. de Boer de Wezeboom 4
henkank.deboer48@kpnmail.nl

6971 HP Brummen
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Voor alle diergroepen geldt: Jury en indeling keurmeesters onder
voorbehoud van aantal ingeschreven dieren.
JURY
H.E.P.

HOENDERS:

T. Boschma (A)

Hollands Kuifhoen, Ned. Baardkuifhoen, Hollands Hoen,
Kraaikop, Drents Hoen , Lakenvelder, Twents Hoen,
Barnevelder, Welsumer, Noord Hollands Hoen,
Leghorn, Braekel, Rijnlander, Vorwerk, Sussex, Orpington
en Australorp.

F. v/d Wal (A)

Franse Rassen, New Hampshire, Sultan, Arucana, Brahma,
Cochin, Wyandotte, Naakthals, de Vechthoenderrassen en
overige niet genoemde rassen.

JURY
H.E.P.

DWERGHOENDERS:

K. v/d Hoek (A)

Hollands Kuifhoenkriel, Ned. Baardkuifkriel, Welsumerkriel, Hollands Hoenkriel, Drentse kriel, Friese kriel,
Lakenvelder kriel, Groninger Meeuwkriel, Twentse kriel,
Hollandse kriel.

A. Rijs (A)

Ned. Sabelpootkriel, Barnevelderkriel, Franse kriel rassen,
en niet genoemde rassen.

W. Voskamp (A)

Plym. Rock kriel, Orpington kriel, Langshan kriel,
Rijnlander kriel, Chabo en de Vechthoenkriel- rassen

L.J.J.. Frenken (A)

Wyandotte kriel .

H.M.G. Maar (B)

Belgische Krielrassen, Australorp kriel, Cochin kriel,
Java kriel en Sebright kriel.

Voorzitter: B. Frenken.
Leden: A. Rijs en K. v/d Hoek.

Voorzitter: W. Voskamp.
Leden: E. Zwama en F. v/d Wal.

De Trio's worden gekeurd door de keurmeester van het betreffende ras.
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JURY

Serama’s

H.E.P.

H.M.G. Maar

H.M.G. Maar (A)

Alle Serama’s

JURY
H.E.P.

Siergevogelte (alle soorten):

N.H. van Wijk (A)

Alle Kwartels, Patrijzen en Frankolijnen.

JURY.

Oorspronkelijke Duiven inclusief Lachduif:

H.E.P.

N.H. van Wijk

N.H. van Wijk (A)

Alle rassen.

JURY

WATERVOGELS:

H.E.P.

N.H. van Wijk

E.W. Zwama (A)

Oorspronkelijke Watervogels

N.H. van Wijk (A)

Alle Gedomesticeerde Watervogels.
Rest Oorspronkelijke Watervogels en niet gedomesticeerde
Ganzen en alle niet genoemde rassen.

JURY

SIERDUIVEN:

H.E.P.

J.G.M. Hartman

J.G.M. Hartman (A)

Alle Kropperrassen en overige niet genoemde
sierduivenrassen.

J.G.H.M. de Poel (A)

Alle Oud Hollandse Meeuwen.

J.M. Verdeuzeldonk (A)

Trommelduivenrassen, Kleurduivenrassen, Kingduiven,
Speelduivenrassen, de groep Tuimelaars en Hoogvliegers.

N.H. van Wijk
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JURY

KONIJNEN:

H.E.P.

Voorzitter: A. Apperlo
Leden: P.J.T. Oude Groothuis en R.H. Meijer

A. Apperlo (A)

Vlaamse Reuzen, Rex, Rex dwerg, Angora, Satijn,
Havanna , Alaska, Thüringer, Sallander en de niet
genoemde rassen.

P.J.T. Oude Groothuis (A) Franse Hangoor, Duitse Hangoor, Rode Nieuw Zeelander,
Groot en Klein Zilver, Ned. Hangoordwerg, Haasdwerg,
Polen en Kleurdwergen.
R.H. Meijer (A)

Wener (wit en kleur) Trianta, Zwartgrannen, Hulstlander,
Groot en Klein Chinchilla en de EUROPESE KLASSE
Dieren

J.G. Derksen (C)

Groot en Klein Lotharinger, Nieuw Zeelander (wit en
zwart), Californian, Rijnlander, Japanner, Ekster konijn,
Witte van Hôtot, Papillon, Tan, Hollander, Hulstlander,
Rus en overige tekeningrassen.
.

JURY.

CAVIA'S:

H.E.P.

B. van Dijk

B. van Dijk (A)

Alle rassen.

JURY.

KLEINE KNAGERS:

H.E.P.

B. van Dijk

B. van Dijk (A)

Alle rassen.

Voor alle diergroepen geldt: Jury en indeling keurmeesters onder
voorbehoud van aantal ingeschreven dieren.
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INZENDERSVOORWAARDEN.
Art. 1.

Deze “open” tentoonstelling wordt gehouden volgens de bepalingen van het
tentoonstellingsreglement der FB KLN-NBS. Het tentoonstellingsreglement
is verkrijgbaar bij het algemeen secretariaat van de FB tegen vooruitbetaling
van de verschuldigde kosten en ligt bovendien voor belanghebbenden ter
inzage op het secretariaat van de tentoonstellinghoudende
vereniging/organisatie. Iedere inzender wordt geacht met de bepalingen van
dit reglement bekend te zijn en er zich aan te onderwerpen.

Art. 2.

Gevraagd worden in alle erkende rassen en kleurslagen, Konijnen (ook de Cklasse), Cavia's, Kleine Knagers, Hoenders, Dwerghoenders, Serama’s,
Siergevogelte, Watervogels en Sierduiven, in oud en jong zowel mannelijk
als vrouwelijk. Tevens kunnen in de afdeling Hoenders en Dwerghoenders
trio's worden ingeschreven. Bij Siergevogelte en Watervogels kunnen twee
enkele nummers ook als koppel ingekooid worden, dit kan door het kenbaar
te maken op het inschrijfformulier. Alle dieren moeten voorzien zijn van een
door de FB erkende vaste voetring of tatoeëring, m.u.v. Cavia's. Cavia’s
moeten worden voorzien van een kleefpleister, kleur naturel, waarop in
blauw schrift het kooinummer moet staan vermeld. De plakker moet in de
lengterichting worden aangebracht aan de buitenzijde van een oor van
oorwortel tot oortop.

Art. 3.

Het inschrijfgeld bedraagt:
Enkel nummer
Trio's
Kleine Knagers
Verkoopkaarten
Administratie kosten
Catalogus
Doorloopkaart
(Toezenden catalogus

€
€
€
€
€
€
€
€

4,00 Bij 8 of meer dieren € 3,50.
8,00
2,50 (Eendags keuring op vrijdag)
1,50 (op inschrijfformulier)
3,00
4,50
5,50
5,00)

Art. 4.

De catalogus is voor alle inzenders verplicht. Per woonadres één catalogus.

Art. 5.

De inschrijving dient te geschieden op bijgaand inschrijfformulier. Deze
inschrijfformulieren moeten volledig ingevuld worden en hierop mogen
slechts de gegevens van één persoon voorkomen. De inschrijfformulieren
dienen te worden gezonden aan: G.J. VAN MOURIK, TOLDIJK 13,
7

Kijk bij de Hoofdereprijzen naar de “ORANJE PRIJS”!!
7065 AL SINDEREN, of mail naar: secretaris@vpkv.nl
Betaling dient te geschieden gelijktijdig met het versturen van het inschrijfformulier, Banknummer IBAN; NL 90 RABO 0364 8146 59 t.g.v.
Varsseveldse Pluimveefokkersvereniging, of voor 10-10-2022
Dieren van inzenders die niet tijdig hun inschrijfgeld hebben voldaan
kunnen worden geweigerd.
Art. 6.

Iedere inzender dient in het bezit te zijn van een geldige fokkerskaart. Men
is ook verplicht het juiste Kleindier Liefhebbers Nederland en/of N.B.S.
fokkerskaartnummer te vermelden. Buitenlandse deelnemers dienen hun
buitenlandse bondsnummer op te geven.

Art. 7.

De inschrijving sluit op 6 OKTOBER 2022 of eerder, als het maximum
aantal dieren dat kan worden ondergebracht (1500) is bereikt.

Art. 8.

De dieren die zijn ingeschreven dienen DONDERDAG 27 OKTOBER
2022 tussen 18.00 en 21.00 uur in de van Pallandt Sporthal, van
Pallandtstraat 8, 7051 DE Varsseveld, Tel. 0315 - 241346, te worden
gebracht. Indien nodig worden de tijden aangepast naar de regels van het
RIVM.

Art. 9.

Inzenders die om principiële redenen hun dieren niet op zondag willen
exposeren, kunnen deze dieren op ZATERDAG afhalen tussen 18.00 uur en
19.00 uur. Dit kan alleen wanneer dit kenbaar is gemaakt op het inschrijfformulier, getekend door de secretaris van de vereniging waarbij men is
aangesloten.

Art. 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.

Art. 11. Het afhalen van de ingezonden dieren moet geschieden op
ZONDAGMIDDAG 30 oktober 2022 tussen 16.00 uur en 17.00 uur. De
hal blijft tot ongeveer 16.15 uur DICHT.
Dit geldt ook voor gekochte dieren op vertoon van de afhaalkaart .
Dieren die niet zijn afgehaald, worden op kosten van de inzender
geretourneerd. Indien nodig worden de tijden aangepast naar de regels van
het RIVM.
Art. 12. Ingezonden dieren kunnen te koop worden aangeboden. De verkoop kan
alleen geschieden door bemiddeling van het verkoopbureau. Het is niet
8
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toegestaan dieren te verkopen zonder bemiddeling van het verkoopbureau.
De verkoopkaarten zijn verkrijgbaar á € 1,50 door het te vermelden op het
inschrijfformulier of á € 2,00 tijdens de tentoonstellingsdagen.
Het verkoopbureau is geopend:
Vrijdag
28 oktober van 20.00 uur tot 22.00 uur
Zaterdag
29 oktober van 10.00 uur tot 20.00 uur
Zondag
30 oktober van 10.00 uur tot 16.00 uur
De verkoopprijs mag niet worden verhoogd, doch wel worden verlaagd. 10
% der verkoopprijs vervalt aan de tentoonstellinghoudende vereniging. Min.
verkoopbedrag per enkel nummer € 7,00 en per trio € 21,00. Zodra een dier
verkocht is, is het verdere risico voor de koper.
Art. 13. De tentoonstelling en het secretariaat is geopend van:
Vrijdag
28 oktober van 19.00 uur tot 22.00 uur
Zaterdag
29 oktober van 10.00 uur tot 20.00 uur
Zondag
30 oktober van 10.00 uur tot 16.00 uur
Toegangsprijzen: Volwassenen € 3,50. Kinderen onder geleide t/m 12 jaar
vrije toegang. Doorloopkaart € 5,50. Leden van V.P.K.V. hebben vrije
toegang op vertoon van hun lidmaatschapskaart.
Art. 14. Doorloopkaarten zijn verkrijgbaar via opgave op het inschrijfformulier en
dienen gelijktijdig met het inschrijfgeld te worden betaald.
Art. 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 is verkocht, zijn de verdere risico's voor de koper.
Art. 16. Nimmer zal aanspraak gemaakt kunnen worden op enige schadevergoeding
als door brand, storm, molest, staking of welke andere vorm van overmacht,
waardoor de tentoonstelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden
gehouden, of als het bestuur geen gevolg kan geven aan de uitgave van een
catalogus zal dit ook geen aanspraak geven tot teruggave of vermindering
van het betaalde inschrijfgeld of catalogus.
Art. 17. De keuring vindt plaats op VRIJDAG 28 oktober 2022 en is alleen
toegankelijk voor die personen welke door het tentoonstellingsbestuur zijn
uitgenodigd. De beslissing van de keurmeester is bindend en zonder beroep.
Art. 18. Beoordelingskaarten hangen in enkelvoud aan de kooi en men kan deze er
pas afhalen bij het uitkooien. Gewonnen ereprijzen (minimaal predikaat ZG)
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kunnen tijdens de tentoonstelling op het tentoonstellingssecretariaat worden
afgehaald vanaf ZATERDAG 15.00 uur en ZONDAG tijdens de
openingstijden van het tentoonstellingssecretariaat. Prijzen (geld en bekers)
worden niet nagezonden of overgeboekt, maar vervallen indien NIET
opgehaald tijdens openingstijden van het secretariaat aan de clubkas.
Art. 19. Het is tijdens de tentoonstelling niet toegestaan om dieren uit de kooien te
halen, anders dan met toestemming of onder toezicht van het
tentoonstellingsbestuur. Het gebruik van keurstokjes is voor iedereen
verboden, uitzondering is de keurmeester op de keurdag.
Art. 20. Onreine of zieke dieren, of van ziekte verdachte dieren worden niet gekeurd
en zullen uit de tentoonstellingsruimte worden verwijderd.
Eveneens het pluimvee en of konijnen zonder ent bewijs.
Art. 21. Reclames, van welke aard dan ook, kunnen na 31 december 2021 niet meer
in behandeling worden genomen.
Art. 22. Het bestuur is niet aansprakelijk voor typefouten in het vraagprogramma
noch in de catalogus.
Art. 23. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het
tentoonstellingsbestuur.
Art 24.

Inzenders hebben op vertoon van de afhaalkaart vrije toegang op zondag 31
oktober 2021 na 15:00 uur.

Art. 25.

Door in te zenden geeft de deelnemer toestemming voor het gebruik
van zijn of haar naam in publicaties zoals in de uitslagen.
Er worden foto's gemaakt, bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend
toestemming aan de organisatie om deze opnames openbaar te maken dan
wel te gebruiken voor promotionele doeleinden.
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H.H. PLUIMVEEHOUDERS OPGELET.
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 pseudo-vogelpest. (NCD) Elke inzending
hoenders, dwerghoenders en siervogels dient vergezeld te zijn van een kopie
van de ent verklaring. Deze ent verklaring dient getekend te zijn door de
eigenaar en door de dierenarts die de enting heeft verricht. De ent verklaring
dient een opgave te bevatten van het ras, het aantal dieren, hun gemiddelde
leeftijd en de ringnummers van de betreffende dieren. Uit de verklaring dient
voorts te blijken dat de dieren van de betreffende fokker tenminste twee
weken en ten hoogste vijf maanden voor de aanvang van de tentoonstelling
zijn geënt volgens een toegestane methode.
Het origineel van de ent verklaring wordt bewaard bij de vereniging waarvan
men lid is.

VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN KONIJNEN.
Entverklaring RHD type 2, af te geven op het TT-secretariaat.
Tot deze tentoonstelling mogen alleen konijnen worden toegelaten
die geënt zijn met een vaccin tegen RHD2. Inzenders moeten
kunnen aantonen dat hun dieren ingeënt zijn. Zie ook:
https://kleindierliefhebbers.nl/home1/nieuwsberichtenv/1023-alvbesluit-voor-de-konijnen-tijdens-het-tentoonstellingsseizoen-20192020 Alleen de enting tegen RVHD type 2 is verplicht.

Wet op de Privacy:
De inzender geeft aan met een kruisje op het inschrijfformulier dat hij/zij
akkoord gaat met de regelgeving zoals hieronder aangegeven.
Bij deze verklaar ik dat de V.P.K.V. (Varsseveldse Pluimvee -en Konijnenfokkers
Vereniging) gevestigd te Varsseveld de volgende persoonsgegevens van mij mag
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gebruiken en verwerken t.b.v. ledenadministratie, ledenlijst, inzenderslijst en aanvragen
bij "derden" (bonden, Gemeente, Provincie of Landelijk):
Voornaam, voorletters, tussenvoegsel, achternaam, adres, postcode en woonplaats,
telefoonnummer/mobiel nummer, geboortedatum, e-mailadres en IBAN nr.
Foto's en (beperkte) naamgegevens op de site www.vpkv.nl en facebookpagina
https://www.facebook.com/vpkv alleen indien betrekking hebbende op shows en
tentoonstellingen.
De op dit moment gebruikte gegevens en foto's zijn akkoord.
Verder verklaar ik (secretaris V.P.K.V.) dat ik de persoonsgegevens van leden,
inzenders,vrijwilligers, donateurs en geïnteresseerden op de website van onze
vereniging vertrouwelijk zal behandelen en geen gegevens doorgeef aan derden.

Hanenkraai Wedstrijd:
Op zondag 31 oktober vanaf 10:00 uur zullen er ook hanenkraai wedstrijd(en)
plaatsvinden. Hiervoor vragen wij mannelijke hoenders, dwerghoenders of Serama’s
om vervolgens in een “spannende kraairace” te kijken welke haan het vaakst kraait in
5 minuten.
Prijzen:

1e prijs a € 7,50, 2e prijs a € 5,00 3e prijs a € 2,50

Tot maximaal 24 inschrijvingen, wie het eerst komt is erbij.
Inschrijfformulier is bijgesloten. Er zijn geen inschrijfkosten aan verbonden.
Ook voor de hanenkraai wedstrijd geldt:
Aan deze wedstrijd mogen alleen hoenders, dwerghoenders worden toegelaten van
fokkers die al hun hierboven genoemde dieren hebben laten enten tegen pseudovogelpest. (NCD) Elke inzending hoenders, dwerghoenders dient vergezeld te zijn van
een kopie van de ent verklaring. Deze ent verklaring dient getekend te zijn door de
eigenaar en door de dierenarts die de enting heeft verricht. De ent verklaring dient een
opgave te bevatten van het ras, het aantal dieren, hun gemiddelde leeftijd en de
ringnummers van de betreffende dieren. Uit de verklaring dient voorts te blijken dat de
dieren van de betreffende fokker tenminste twee weken en ten hoogste vijf maanden
voor de aanvang van de tentoonstelling zijn geënt volgens een toegestane methode.
Het origineel van de ent verklaring wordt bewaard bij de vereniging waarvan men lid
is.
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HOOFD EREPRIJZEN
EXTRA H.E.P. beschikbaar gesteld door Dhr. T. Oranje van
D.A.P. Zelhem Halle bv., de “ORANJE PRIJS”.
Alle diergroepen met meer dan 100 nummers € 75,00 voor de Fraaiste
Alle diergroepen met 25 tot 100 nummers € 25,00 voor de Fraaiste
Minimaal predicaat ZG (sierduiven 93+ punten)
HOOFD EREPRIJZEN (vervolg)
1.
2.
3.
4.
5.
6a.
6b.
6c.
7.
8.
9.
9a.
10.
10a.
11.
12.
12a.
13.
14.

BEKER VOOR FRAAISTE HOEN
BEKER VOOR FRAAISTE DWERGHOEN
BEKER VOOR FRAAISTE GEDOMESTICEERDE
WATERVOGELS
BEKER VOOR FRAAISTE OORSPRONKELIJKE
WATERVOGELS
BEKER VOOR FRAAISTE KWARTEL, PATRIJS EN
FRANKOLIJNEN
BEKER VOOR FRAAISTE LACHDUIF EN DIAMANTDUIF
BEKER VOOR FRAAISTE OORSPRONKELIJKE
DUIVENSOORTEN
BEKER VOOR FRAAISTE SERAMA
BEKER VOOR FRAAISTE OVERIGE SIERGEVOGELTE
BEKER VOOR FRAAISTE SIERDUIF
BEKER VOOR FRAAISTE KONIJN
BEKER VOOR FRAAISTE KONIJN EUROPESEKLASSE
BEKER VOOR FRAAISTE CAVIA
BEKER VOOR FRAAISTE KLEINE KNAGER
BEKER VOOR FRAAISTE DWERGHOEN OP 1 NA
BEKER VOOR FRAAISTE KONIJN OP 1 NA
BEKER VOOR FRAAISTE KONIJN C-KLASSE
BEKER VOOR FRAAISTE TRIO HOENDERS
BEKER VOOR FRAAISTE TRIO DWERGHOENDERS

Voor ALLE H.E.P. geldt het volgende schema:
5 t/m 10 nummers € 4,50 voor de Fraaiste
11 t/m 25 nummers € 9,00 voor de Fraaiste
Bij meer dan 25 nummers per diergroep geldt het bovenstaande
H.E.P. Prijzenschema (Beker).
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Kijk bij de Hoofdereprijzen naar de “ORANJE PRIJS”!!
IEDERE KEURMEESTER MAG TOEKENNEN BIJ 20 T/M 40 DIEREN
EEN:
15. A
Prijs van € 6,50 voor zijn Fraaiste dier
16. B
Prijs van € 4,50 voor zijn Fraaiste dier op 1 na
17. C
Prijs van € 4,00 voor zijn Fraaiste dier op 2 na
18. D
Prijs van € 3,50 voor zijn Fraaiste dier op 3 na
IEDERE KEURMEESTER MAG TOEKENNEN BIJ MIN. 40 DIEREN EEN:
19. A
Prijs van € 18,00 voor zijn Fraaiste dier
20. B
Prijs van € 9,00 voor zijn Fraaiste dier op 1 na
21. C
Prijs van € 7,00 voor zijn Fraaiste dier op 2 na
22. D
Prijs van € 4,50 voor zijn Fraaiste dier op 3 na
23. E
Prijs van € 4,00 voor zijn Fraaiste dier op 4 na
24. F
Prijs van € 3,50 voor zijn Fraaiste dier op 5 na
IEDERE KEURMEESTER MAG TOEKENNEN:
25. - STANDAARD voor fraaiste inzending JEUGD van zijn keuring.

De "Van Pallandt Show" betaalt PREDIKAATGELD uit:
" U - € 4,50
F - € 2,00
ZG - € 1,50 "

"VAN PALLANDT SHOW" RASSENPRIJZEN
VOOR ALLE DIERGROEPEN GELDT:
5 t/m 25 dieren per ras
€ 3,50 voor de fraaiste
26 t/m 50 dieren per ras
€ 3,00 voor de fraaiste op 1 na
Bij meer dan 50 dieren per ras:
5 t/m 25 dieren per ras
26 t/m 50 dieren per ras
51 t/m 75 dieren per ras
76 t/m 100 dieren per ras

€ 3,50 voor de fraaiste
€ 3,50 voor de fraaiste op 1 na
€ 3,00 voor de fraaiste op 2 na
€ 3,00 voor de fraaiste op 3 na

Bij alle bovengenoemde prijzen geldt minmaal 94 punten (ZG+).
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Kijk bij de Hoofdereprijzen naar de “ORANJE PRIJS”!!
BONDSPRIJZEN.
De KLN-prijzen gelden voor ALLE KLN-diergroepen, dus ook voor cavia's, kleine
knaagdieren en serama's, AOC en Vrije Klasse.
400. Kleindier Liefhebbers Nederland stelt voor dieren in alle KLN-diergroepen 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.
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).

NEDERLANDSE BOND VAN SIERDUIVENLIEFHEBBERS-VERENIGING
N.B.S. Secr.: D.M. Meesters, Aalmoezenier Verheggenstraat 16, 6221 TG
Maastricht.
De N.B.S. stelt de volgende prijzen beschikbaar:
800.

R-prijs van € 4,00 per 15 kooinummers, ter vrije beschikking van de
keurmeester.
De R-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs aan is toegekend en
minimaal 93 punten hebben behaald

BOVENSTAANDE PRIJZEN WORDEN DOOR DE
“VAN PALLANDT SHOW” UITBETAALD.
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Kijk bij de Hoofdereprijzen naar de “ORANJE PRIJS”!!

Collectie Prijs beschikbaar gesteld door onze Ereleden:
Door de Ereleden van V.P.K.V. Varsseveld wordt een
attentie uitgezet voor de beste collectie. Deze collectie
bestaande uit 5 ingeschreven en op het inschrijfformulier
aangegeven dieren. De opgegeven dieren mogen uit
meerdere diergroepen bestaan.
Bovenstaande prijs is alléén te winnen door leden van
V.P.K.V. Varsseveld.

Extra ereprijs
Dan een ereprijs voor het fraaiste Nederlandse dwerghoen.
Beschikbaar gesteld door ons lid Joop Hageman een broedeieren
bewaarkist (kantelbaar).

K.P.V. Silvolde en Sportfokkers Doetinchem e.o.
hebben de Clubshow bij de
Van Pallandt Show ondergebracht.
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Kijk bij de Hoofdereprijzen naar de “ORANJE PRIJS”!!
EREPRIJZEN SPECIAALCLUBS.

Deze prijzen worden NIET door de tentoonstellinghoudende vereniging
uitbetaald maar door de betreffende speciaalclub.
ONDERSTAANDE SPECIAALCLUBS STELLEN PRIJZEN
BESCHIKBAAR OP DE "VAN PALLANDT SHOW" EN HEBBEN DEZE
VERMELD IN DE ALMANAK 2022 WAARUIT WIJ OOK ONZE
GEGEVENS HEBBEN GEHAALD..
HOENDERS, DWERGHOENDERS SIER - EN WATERVOGELS
(204) Groninger Meeuwen Club
(206) Drentse Hoenclub. Geen opgave ontvangen bij KLN
(210) Hollandse Hoenfokkersclub
(211) Assendelfter en N-H Blauwen Club
(212) Ned. Lakenvelder -en Vorwerkhoender Speciaalclub
(214) Hollandse Krielenfokkers Club
(217) Antwerpse Baardkrielen Club
(218) Speciaalclub voor Z.O.B.K.
(219) Franse Hoender en Dwerghoenderclub. Geen opgave ontvangen bij KLN
(220) Nederlandse Speciaalclub voor Duitse en Zwitserse Hoenderrassen
(222) Nederlandse Sussex, Orpington en Dorking Club
(223) Nederlandse Sebright Club
(224) Nederlandse Ancona Club
(229) Rhode Island Red Club. Geen opgave ontvangen bij KLN
(230) New Hampshire Fokkersclub
(232) Brahmaclub
(235) Australorpclub Nederland
(237) Nederlandse Java Club
(238) Chabo Liefhebbers Club
(251) De Nederlandse DFKP-club
(261) Nederlandse Vereniging voor Gedomesticeerde Watervogelfokkers
SIERDUIVEN
(301) Hollandse Kropper Club
(304) Nederlandse Norwich Kropper Club
(314) Damascener Club Nederland
(317) Kingduivenspeciaalclub
(319) Duitse Modenaclub Nederland
(321) Antwerpse Smierelclub
(339) Gezamelijke Oosterse Roller Club
17

Kijk bij de Hoofdereprijzen naar de “ORANJE PRIJS”!!
KONIJNEN
(101) Nationale Vlaamse Reuzen Club
(102) Lotharingerclub
(103) Hangoorfokkersclub
(104) Ned. speciaalclub van Chinchilla, van Beveren, Zilvervos, Marter, Zwartgrannen
en Parelgrijs van Halle fokkers
(105) Ned. Russen, Californian & Nieuwzeelanderclub
(106) Nederlandse Zilver Club
(107) Fa-Ro-De Club
(108) Nationale Wenerclub
(110) Nederlandse Belgische Hazenclub
(111) Ned. Rijnlander-, Eksterkonijn-en Japannerclub
(112) Thüringer en Sallanderfokkersclub
(113) Eerste Nederlandse Papillon Club
(114) Nat. Havana-Alaska-Gouwenaar-Luchs- Parelfeh-Beige en Marburgerfehclub
(115) RSVTL "Rex" Club
(117) Ned.Tankonijnenfokkers Club
(118) Thrianta en Hulstlanderclub
(119) Hollanderclub, waarin ondergebracht de Witte van Hotôt
(120) Nederlandse Hangoor Dwergen Club
(121) Nat. Polen- en Kleurdwergenclub, waarbij ondergebracht de Polish
CAVIA'S
(151) Nederlandse Caviafokkers Club.Geen opgave ontvangen bij KLN

De volgende SPECIAALCLUBS brengen hun
DISTRICSHOW onder op onze
Van Pallandtshow.
(208) Welsumerclub,
(215) Nederlandse Sabelpootclub,
(228) Nederlandse Wyandotte Club,
(240) Vechthoenderfokkersvereniging Nederland,
(320) Oud Hollandse Meeuwenclub.
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