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Wilt u ook lid worden van PKV Bergum en Omstreken?
Vult u dan deze bon in.
Naam
: ............................................................
Adres
: ............................................................
Postcode
: ............... ........
Woonplaats
: ...................................................
Telefoonnr.
: ............................................................
Diergroep
: ............................................................
Opsturen naar L. v/d Wal, Suderstationsstrjitte 15, 9271 HA
De Westereen

LET OP!!
OOK DIT JAAR
KANS OP INSCHRIJFGELD
TERUG

Voerleverancier
tentoonstelling:

VRAAGPROGRAMMA VOOR
DE OPEN TENTOONSTELLING
PKV BURGUM E.O.
13,14 EN 15 NOVEMBER 2014

“PKV Burgum eo”
“Tytsjerksteradielshow”
www.pkv-burgum-eo.nl
PKV Bergum & Omstreken ©
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Uitnodiging!
Het tentoonstellingsseizoen is weer in volle gang. Bijna wekelijks valt er wel een
vraagprogramma van een kleindierententoonstelling op uw mat. Althans zo gaat
het bij ons. Duidelijk is dat we niet in kunnen gaan op al die oproepen om onze
dieren (en liefst een paar extra) in te zenden. Dat verdragen onze dieren niet,
dat verdragen wij niet en dat verdraagt mogelijkerwijs ook uw portemonnee of
betaalkaart niet. Kortom, er zal een keuze gemaakt moeten worden uit de veelheid van vraagprogramma’s.
Als Pluimvee- en Konijnenfokvereniging Burgum e.o. hopen we hartgrondig dat
u voor onze tentoonstelling een uitzondering maakt, c.q. dat dit vraagprogramma
niet in het ronde archief verdwijnt tussen andere vraagprogramma’s. Dat is zonde en om verschillende redenen zeer onverstandig. Fokkers, die al sinds jaar en
dag inzenden voor de Tytsjerksteradielshow weten waarom inzenden de moeite
waard is. Voor hen is onderstaande uitleg dan ook overbodig. Dus mogelijk ten
overvloede hieronder de voordelen van de Tytsjerksteradielshow.
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

De Tytsjerksteradielschow kenmerkt zich door haar intieme, gemoedelijke
karakter.
De show in sportzaal ’t Heech te Noardburgum kenmerkt zich door een
uitstekende accommodatie. Het is er schoon, er zijn ruime looppaden,
een gezellige aankleding, ruim voldoende licht, het is tijdens de openingsuren warm en daarbuiten lekker fris voor de dieren.
Het inschrijfgeld is laag gezien andere verenigingen, de beschikbare accommodatie en het prijzengeld.
Het is goed toeven voor de dieren in sportzaal ’t Heech: ruime kooien,
volop stro en zaagsel en permanente, geroutineerde verzorging.
PKV ‘Burgum e.o.’ maakt gebruik van eigen kooien.
Het is altijd gezellig toeven tussen de kooien, maar ook in de uitstekende
kantine waar koffie, frisdrank, bier, een borreltje, een gehaktbal, enz. volop beschikbaar zijn.
Van inschrijving tot uitkooien is alles perfect geregeld door de tentoonstellingssecretaris: dit loopt al jaren als een geoliede machine.
Inzenders van de Tytsjerksteradiekshow genieten nationale en internationale bekendheid: het zijn vaak fokkers die her en der in den lande hoge
predicaten hebben behaald en waarvan goede fokdieren zelfs over onze
grenzen zijn verkocht.
De Tytsjerksteradielshow kent een meer dan uitstekend prijzenschema.
Keurmeesters komen graag naar de tentoonstelling in Noardburgum: op
de keuringsdag, maar ook daarbuiten treft u hen tussen de kooien.
Fokkers die éénmaal hebben ingezonden op onze show blijven dat doen.
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Kleindier Liefhebbers Fryslân.
Secr.: Mevr. W. Bosch, De Biskop 13, 9243 WG Bakkeveen Tel. 0516-480684
Mobiel: 06-21986256, email: secretaris.klf@hotmail.com
Konijnen/cavia’s/hoenders/of dwerghoenders/of siergevogelte/ of watergevogelte (naar keuze):
Kleindier Liefhebbers Fryslân stelt op deze tentoonstelling een legpenning beschikbaar voor het mooiste konijn jong F03 gemerkt of een andere diergroep
voor die inzender, welke een Lidmaatschapskaart K.L.N. heeft betrokken via
de vereniging Pkv Burgum e.o. Dit middels een roulatiesysteem, welke zelf
wordt bijgehouden door de tentoonstelling houdende organisatie of vereniging.
Dit jaar valt de legpenning in de diergroep konijnen.
Kleindier Liefhebbers Fryslân.
Portefeuillehouder Tentoonstellingzaken FK.
Dhr. A. Hagedoorn M. de Grootstrjitte 4, 9104 HN Damwald.
Tel: 0511 421961

Fryske Hinneklub:
Secr. K. Annen , Darp.
Onderstaande prijzen zijn alleen te winnen door leden en zij die zich voor sluitingsdatum van deze tentoonstelling als lid hebben opgegeven en hun contributie
hebben voldaan. De prijzen zijn alleen te winnen met een minimum
predikaat Z.G.
Minimaal 10-24 dieren
Minimaal 25-39 dieren

€ 2,50 voor de mooiste (nr. 1005).
€ 5,00 voor de mooiste (nr. 1007).
€ 2,50 voor de mooiste op een na (nr. 1007).
(Groot en kriel worden apart geteld.)
http://www.friesehoenderclub.nl/
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Op iedere 5 collecties per diergroep ontvangt men een prijs ( dus b.v. bij 10
collecties 2 prijzen en bij minder dan 3 collecties geen prijs). Voor het winnen
van collectieprijzen moet men tenminste 15 punten behalen.

BONDSPRIJZEN:
KLN prijzen.
Ereprijs 500 – Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) stelt ereprijzen beschikbaar op alle erkende tentoonstellingen. Voor dieren in alle KLNdiergroepen wordt een KLN-prijs van € 7,00 beschikbaar gesteld per 20 totaal
ingeschreven dieren (minimumpredicaat ZG). Ook dieren met buitenlandse
merken (alleen de bij de EE erkende) of oorspronkelijke soorten sier-, watervogels en oorspronkelijke duiven met ringen van Aviornis en de Vogelbonden
komen in aanmerking. Aan het beste dier van de keurmeester moet een KLNprijs toegekend worden. Indien een keurmeester in meer dan één diergroep
keurt, moet aan het beste dier van elke groep een KLN-prijs toegekend worden, mits daarin minimaal 11 dieren ingeschreven zijn.
Ned. Bond van Sierduivenliefhebbersver. N.B.S.
Secretariaat: R. Bijkerk, Rosa Caninalaan 9, 9674 EC Winschoten, tel. 0597414314
R-prijs (= ringenprijs) ad € 4,00: per 15 ingeschreven sierduiven, ter vrije beschikking van de keurmeester.( een rest-getal van 8 of meer dieren levert nog
een R-prijs op)
De R-prijzen mogen enkel worden toegekend aan dieren, waarvan nog geen
andere door of namens de tentoonstel-lingsorganisatie uitgeloofde prijs is
toegekend en minimaal 93 punten hebben behaald.
Deze prijzen worden uitbetaald via de organiserende vereniging.

Vraagprogramma tentoonstelling

Op basis van bovenstaande beloften willen we u van harte uitnodigen om met
uw dieren deel te nemen aan de Tytsjerksteradielshow te Noardburgum. We
vragen alle erkende rassen en kleurslagen konijnen, cavia’s, hoenders, dwerghoenders, sier- en watervogels en sierduiven, in oud en jong zowel vrouwelijk
als mannelijk. Ook verwelkomen we graag serama ‘s
Al jaren is onze clubshow een open tentoonstelling: een ieder kan inschrijven.
Ook dit jaar rekenen we weer op u! Uw dieren zijn in vertrouwde handen.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Wiebren de Jong

Datums en tijdstippen
Wat:
Wanneer:
Plaats:
Inschrijven:
Inkooien:
Keuringsdag:
Open:

Tytsjerksteradielshow 2014
donderdag 13 vrijdag 14 en zaterdag 15 november
sportzaal ’t Heech,
tot en met 31 oktober.
woensdag 12 november tussen 18.00 en 20.00 uur
donderdag 13 november
donderdagavond van 19.00 – 22.00,
vrijdag van 10.00 – 22.00 uur en
zaterdag van 10.00 – 15.30 uur.
Verkoopbureau: vrijdag van 12.00 tot 21.30
zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
Open tentoonstelling georganiseerd door PKV Burgum e.o.
in sportzaal “’t Heech”, Reitdekkerstrjitte 49
9257 WP Noardburgum. Telefoon: 0511-474635
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Konijnen:

Tentoonstellingssecretariaat:
Joh. Dijkstra
De Jister 24
9062 HJ Oenkerk Tel. 058-2561876.
e-mail: j.dijkstra33@gmail.com
Vraagprogramma ook op: www.pkv-burgum-eo.nl
Tentoonstellingsbestuur:
T. Polet.
Noardburgum
Joh. Dijkstra
Oenkerk
R. Prins
Burgum
T. Bakker

Kollum

G. de Vries
W. de Jong
L. v/d Wal.
F. v.d. Veen

Burgum
Twijzel
Burgum

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

601 Kampioen der T.T.
602 Fraaiste Groep 1: Kleur
603 Fraaiste Groep 2: Tekening
604 Fraaiste Groep 3: Verz./Pareling
605 Fraaiste Groep 4: Kleurpatr./Uitmonstering
606 Fraaiste Groep 5: Wit
607 Fraaiste Groep 6: Hangoren
608 Fraaiste Groep 7: Bijz. haarstructuur
609 Fraaiste dier jeugdlid
610 Fraaiste ram Jongd.Klasse
611 Fraaiste voedster Jongd. Klasse
612 Fraaiste dier eigen fok

€ 25,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 7,50
€ 7,50
€ 10,00

Serama’s:
Verloting/materiaalbeheer

Ook dit jaar kunt u uw inschrijfgeld terug
verdienen !!!!!!!!!!
Dit jaar raad u niet het aantal maar het gewicht van de eieren dat gelegd wordt tijdens de tentoonstelling.
U kunt dit invullen op het inschrijfformulier.
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 inenten tegen pseudo-vogelpest. Elke inzending van bovengenoemde diergroepen dient vergezeld te zijn van een kopie van de entverklaring.
Deze entverklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts die
de enting heeft verricht.
De entverklaring dient opgave te bevatten van het ras, het aantal dieren, de
gemiddelde leeftijd en de ringnummers van de betreffende dieren. Het origineel van de entverklaring wordt bewaard door de secretaris van de vereniging
waar men lid is.
PKV Bergum & Omstreken ©
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701 Kampioen der T.T.
€ 15,00
Bij deelname van minimaal 10 dieren in deze klasse.
702 Op 1 na fraaiste dier
€ 7,50 (bij minimaal 20 ingeschreven dieren)

Watervogels:
1201 Kampioen der T.T.
€ 15,00
Bij deelname van minimaal 10 dieren in deze klasse.
1202 Op 1 na fraaiste dier
€ 7,50 (bij minimaal 20 ingeschreven dieren)

Prijzen 101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 1201 komen niet meer in
aanmerking voor de andere prijzen in hun diergroep.
Prijzen 101 t/m 611 komen niet meer in aanmerking voor een A of B
prijs.
Predicaatsprijzen:
Ieder dier met predikaat F die nog niet een van de bovengenoemde prijzen heeft
gewonnen, een A prijs (nr. 2001) € 2,50

Collectie prijzen:
801 Fraaiste zestal duiven
802 Fraaiste zestal grote hoenders
803 Fraaiste zestal dwerghoenders
806 Fraaiste zestal konijnen
807 Fraaiste zestal cavia”s
PKV Bergum & Omstreken ©
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(Ras indeling onder voorbehoud)
Cavia’s:
Keurmeester K1. Alle rassen.

Sierduiven:
Keurmeester S1. Oud Holl. Meeuw, Pauwstaart, Oosterse Roller en alle
niet genoemde rassen.
LIJST VAN TE WINNEN EREPRIJZEN:

Sierduiven:
101 Kampioen der T.T.
102 Fraaiste doffer
103 Fraaiste duivin
104 Fraaiste dier jeugdlid
105 Fraaiste dier eigen fok

€ 25,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00

Grote Hoenders:
201 Kampioen der T.T.
202 Fraaiste haan
203 Fraaiste hen
204 Fraaiste dier jeugdlid
205 Fraaiste dier eigen fok

€ 25,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00

Dwerghoenders:
301 Kampioen der T.T.
302 Fraaiste haan
303 Fraaiste hen
304 Fraaiste dier jeugdlid
305 Fraaiste dier eigen fok

Trio’s Hoenders en dwerghoenders:
401 2-5 trio’s
402 5-10 trio’s

€ 25,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00

€ 7,50
€ 10,00

Cavia’s:
501 Kampioen der T.T.
€ 15,00
Bij deelname van minimaal 10 dieren in deze klasse.
502 Op 1 na fraaiste dier
€ 7,50 (bij minimaal 20 ingeschreven dieren)
PKV Bergum & Omstreken ©
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Inzendingsvoorwaarden:
Datums en tijdstippen zie elders in dit vraagprogramma
Art. 1 Deze tentoonstelling wordt gehouden volgens de bepalingen van het
tentoonstellingsreglement der F.K.
Art. 2 Het tentoonstellingsreglement in art. 1 bedoeld is verkrijgbaar bij de
algemeen secretaris der F.K. door overmaking van de verschuldigde kosten
van € 3,40 naar postrekening NL16INGB0003418109 t.n.v. de F.K. Utrecht.
Het ligt bovendien voor de belangstellenden op het secretariaat van de tentoonstelling houdende vereniging.
Art 3 Iedere inzender wordt geacht met dit reglement en deze bepalingen bekend te zijn en zich er aan te ontwerpen. Gevraagd worden in alle erkende rassen en kleuren: Konijnen, Hoenders, Dwerghoenders, Sierduiven, Cavia’s en
watervogels in oud en jong zowel mannelijk als vrouwelijk.
Art. 4 Het inschrijfgeld bedraagt € 2.50 per enkel nummer, voor leden € 2.25
Bij inschrijving van 10 of meer dieren € 2.00 per dier, ook voor niet leden.
Catalogus € 2.50 en portokosten € 2.50. Hoenders per trio € 5.00.
De catalogus is verplicht behalve voor jeugdleden.
Art. 5 De inschrijving dient te geschieden op bijgaand inschrijfformulier
waarop duidelijk alle gegevens van een persoon ingevuld dienen te worden.
Indien u het formulier per email opstuurt, krijgt u een bevestiging van ontvangst per email. De formulieren moeten voor de sluitingsdatum bij de secretaris zijn ingeleverd. Betaling van het inschrijfgeld dient gelijktijdig met het
inzenden van het inschrijfformulier te geschieden op RABO bankrekeningnr.
NL49RABO0362774129 t.n.v. Bergum en Omstreken. Het inschrijfgeld NIET
per post sturen a.u.b.!!!!
Art. 6 De dieren die zijn ingeschreven dienen de woensdag voor de start van
de tentoonstelling te zijn afgeleverd in het tentoonstellingsgebouw.
Het afhalen der dieren kan geschieden op einde van de laatste tentoonstellingsdag. Dieren die niet zijn afgehaald worden op kosten van de inzender terug
gezonden.
Art.7 Ingezonden dieren kunnen te koop worden aangeboden. De verkoop
geschiedt alleen door bemiddeling van het tentoonstellingsbestuur.
Art. 8 Verkoopkaarten zijn verkrijgbaar bij het verkoopbureau.
De verkoper verplicht zich van een verkocht dier 10% van de verkoopsom aan
de T.T. kas te betalen.
Art. 9 Vervanging van een aanvankelijk ingezonden dier is mogelijk, als aan
de volgende voorwaarden wordt voldaan:
A. Het vervangende dier moet van dezelfde kleur, ras, geslacht en leeftijd zijn.
B. De wijziging moet bij het inkooien aan de T.T. secretaris gemeld worden.
Kooinummer, ras, oormerk of ringnummer.
C. Op de label moet deze verandering ook duidelijk worden aangebracht.
PKV Bergum & Omstreken ©
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Art. 10 Jonge konijnen geboren na 30 april kunnen worden ingeschreven in de
C. klasse. Dit wel vermelden op het inschrijfformulier b.v. 4BQ-806 C.klasse
Art. 11 Er worden collectieprijzen uitgeloofd voor de beste 6 tallen.
(6 dieren van een ras, hoeven niet van 1 kleur te zijn.)
Het puntenaantal is de som van de toegekende aantal punten.
Bij grotere inzendingen is men verplicht de dieren die volgens de inzender hieraan mee moeten doen, aan te kruisen op het inschrijfformulier, ook eventueel
een tweede zestal aangeven. Bij gelijk aantal punten gaat het zestal met het
grootst aantal jonge dieren voor en vervolgens het zestal met de meeste vrouwelijke dieren. Dieren uit de C. klasse dingen niet mee naar de prestatieprijzen.
Art. 12 De tentoonstelling is geopend donderdagavond t/m zaterdagmiddag.
De toegang is vrij.
Art.13 Iedere inzender dient in het bezit te zijn van een geldige fokkerskaart
uitgegeven door de bond waartoe de ingezonden dieren behoren.
Art.14 De dieren worden tijdens de T.T. tegen brand verzekerd. Het T.T. bestuur in niet aansprakelijk voor sterfte, schade of het verloren gaan van dieren of
van enig ander eigendom van de inzender, dat op de T.T. aanwezig is. Zodra een
dier verkocht is, is het verdere risico voor de koper.
Art.15 Tijdens de keuringsdag (donderdag) wordt niemand, die niet wegens
tentoonstellingswerkzaamheden aanwezig hoort te zijn, toegelaten.
Art.16 Ereprijzen zijn te winnen met minstens predikaat ZG.
Art.17 De prijzen zijn geldprijzen.
Art.18 Onreine, zieke of van ziekte verdachte dieren worden niet gekeurd en
zullen uit de T.T. ruimte worden verwijderd. Eveneens het pluimvee zonder entbewijs.
Art.19 Roken in de SPORTHAL is ten strengste verboden.
Art.20 Het is verboden de dieren tijdens de T.T. uit de kooien te halen of met
keurstokken aan te raken zonder toestemming van het T.T. bestuur.
Art.21 Het bestuur beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet.
Art.22 Reclame’s van welke aard dan ook kunnen na 31 december van het desbetreffende tentoonstellingsjaar niet meer in behandeling worden genomen.
•
•

Er is een maximum aan het aantal tentoongestelde dieren, dit is 650
dieren. Als dit aantal bereikt is stopt de inschrijving.
Vereniging PKV Burgum is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan
de ingezonden dieren.
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Keurmeesters:
H1. H. Brinkman, Twijzel (A) H.E.P .
H2. T. Kiewiet. de Wilp (B/C) .
H3. H. Timmer, Beilen (A) H.E.P
K1. G. Pals, Bedum, (A) H.E.P (vz).
K2. R. Schraa, Wommels. (A) H.E.P
K3. H. Visser, Jutrijp (C) .
K4. G. Grooten, Drachten (A) H.E.P.
S1. W. de Wal , Terwispel (A)
W1. H. Hoving, de Tike (A) H.E.P.

Grote Hoenders:
Keurmeester H1: Rhode Island Red, Amrocks, Orpington, ng. rassen
Keurmeester H2: Fries Hoen, Minorca
Keurmeester H3: Leghorn, Wijandotte, Hollands kuifhoen

Dwerghoenders:
Keurmeester H1: Plymouth Rock, Java kriel, Australop kriel en ng rassen.
Keurmeester H2: Friese hoen, Minorca.
Keurmeester H3: Hollandse kriel, Orpington, New Hampshire kriel, Leghorn
kriel, Wijandotte kriel.

Serama’s:
Keurmeester H2.: Serama’s.

Konijnen:
Keurmeester K1: Vlaamse Reus, Rex, Duitse Hangoor, Hollander,
Nederlandse Hangoordwerg
Keurmeester K2: Franse Hangoor, Groot-Zilver, Rijnlander, Thüringer, Satijn,
Tan, Klein-Zilver, Kleurdwerg
Keurmeester K3: Wener, Havanna, Alaska, Parelfeh, Beige, Luchs, Deilenaar,
Polen
Keurmeester K4: Groot-Lotharinger, Witte Nieuw Zeelander, Eksterkonijn,
Belgische Haas, Marter, Klein-Lotharinger, Thrianta, Rus,
Lotharingerdwerg en Haasdwerg. Alle cavia's

Watervogels:
Keurmeester W1. Watervogels.
* Wijzigingen in bovenstaand schema onder voorbehoud en afhankelijk van het
aantal dieren per ras. Niet genoemde rassen worden evenredig verdeeld over de
keurmeesters.
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