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Uitnodiging! 

 

Voor u ligt het vraagprogramma  voor de 78ste Tytsjerksteradielshow  op zaterdag 20 november 

2021 te Noardburgum. Graag nodigt het bestuur van PKV ‘Burgum e.o.’ u uit om uw konijnen, 

hoenders, dwerghoenders, duiven, watervogels en serama’s in te schrijven en deel te nemen aan 

deze prachtige ééndagskeuring. 

 

Het tentoonstellingsseizoen komt met horten en stoten op gang. Langzamerhand durft de 

kleindierensport weer de hun gebruikelijke shows en keuringen te organiseren. Dit nadat we een lange 

periode geleefd hebben onder de schaduw van de coronaperiode. Nu er zoveel mensen gevaccineerd 

zijn, lijken er weer mogelijkheden te bestaan om onze prachtige dieren aan elkaar te tonen. Wel moeten 

we ons daarbij houden aan de wettelijke regels. Zodra we dat doen, is er weer veel mogelijk. 

 

Ook PKV ‘Burgum e.o.’ wil de draad weer oppakken. Enthousiast is het bestuur enkele maanden geleden 

begonnen met de voorbereidingen. In de beraadslagingen speelde het verloop van open 

tentoonstellingen, m.n. onze laatste open clubshow van november 2019 een rol, alsmede landelijke 

ontwikkelingen. De evaluatie van onze tentoonstellingen leerde dat er veel plezierig en goed ging, maar 

dat de publieke belangstelling op de vrijdag steeds sterk te wensen overliet. Ook was duidelijk dat het 

welzijn van onze dieren onder druk stond bij driedaagse evenementen en dat sommige bestuursleden 

goede ervaringen hadden met ééndagsshows. Eén van die ervaringen was dat fokkers graag bij de 

keuring van hun dieren willen zijn, vooral jonge fokkers. Ze ontvangen graag meningen en adviezen van 

de gediplomeerde keurmeesters. Dat lukt niet als de keuringsdag zich beperkt tot bestuursleden en 

helpers.Tenslotte waren we ons bewust van de impact die Covid- 19 kan hebben op onze kwetsbare, 

veelal oudere leden. 

 

Het bestuur van PKV ‘Burgum e.o.’ heeft er daarom voor gekozen om, als experiment, in 2021 geen 

meerdaagse open Tytsjerksteradielshow te organiseren, maar een ééndagshow op zaterdag 20 

november aanstaande. Voor die open clubshow willen we u van harte uitnodigen om er samen een 

kleindierenfeest van te maken: voor dier en mens. Zoals u dat gewend bent, doen we dat op de bekende 

locatie, namelijk in de prachtige sportzaal ’t Heech, Reitdekkerstrjitte 49 te Noardburgum. Hieronder 

noemen we in ons voorwoord enkele belangrijke punten. Een aantal van die punten komen ook terug in 

de tekst van het vraagprogramma, vanaf bladzijde 3. 

 

Belangrijk om te weten: 

• We organiseren dit jaar een open tentoonstelling, zoals we gewend zijn. Met dit verschil dat de 

fokkers aanwezig (kunnen) zijn bij de keuring op zaterdag 20 november aanstaande. 

• We vragen alle erkende rassen en kleurslagen konijnen, hoenders, dwerghoenders, serama’s, 

watervogels en sierduiven, in oud en jong zowel vrouwelijk als mannelijk. 

• Op vrijdagmiddag 19 november richten we de tentoonstellingruimte in: plastic over de vloer, afsluiten 

ruimte gymmaterialen, kooiopbouw en inrichten, keukenopbouw, enz. Daar hebben we u hulp bij 

nodig. Wacht niet tot u wordt gevraagd, maar stuur een berichtje naar Tonnie Bakker, tel. 06-

13029966. 

• U heeft gelegenheid om in te kooien op zaterdagmorgen tussen 8.00 – 9.00 uur. Na inschrijving krijgt 

u een paar dagen voor de tentoonstelling, dus ruim voor 20 november via e-mail of per post een 

overzicht van uw kooinummers. Zoals gebruikelijk.  

• De keurmeesters starten om 9.00 uur. We hebben gezorgd voor extra keurmeesters opdat zij 40 – 

45 dieren keuren. Dat betekent dat ze rond 14.30 uur de eindkeuring doen en de tentoonstelling- 

winnaars selecteren. We hopen dan tussen 15.15 en 15.30 uur de prijzen te kunnen uitreiken. 
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• Onze tentoonstellingssecretaris stelt voor u een overzicht samen van de ingezonden dieren, de 

eigenaar en de keurmeesters die de dieren zullen beoordelen, inclusief een aantal advertenties. Dit 

overzicht (mini- catalogus) krijgt u aan het begin van de keuringsdag en uw kunt er eventueel zelf de 

predicaten van de dieren op vermelden. 

• Gedurende de keuring verwerkt Johannes Dijkstra de resultaten. Hiervan krijgt u op het eind van de 

dag een uitdraai. We stellen deze keer geen volledige catalogus samen. De uitdraai en de 

prijswinnaars vermelden we op onze website. 

• Het uitkooien van de dieren is gepland na 15.30 uur. 

• Om bovenstaande te kunnen realiseren en vanwege de beschikbare ruimte houden we een 

maximum aan van 480 dieren. Zodra dit aantal bereikt is, stopt de inschrijving van dieren.  

• In de zaal staan tafels waar de keurmeesters van de konijnen, schrijvers en aandragers hun werk 

kunnen doen. Om elke tafel/ keurmeester kunt u gaan zitten om de beoordeling te volgen.  

• De keurmeesters voor de hoenders, duiven, enz. bewegen zich met een schrijftafel en schrijver 

langs de kooien. Schuif rustig met de keurmeester mee om zijn werk en bemerkingen mee te maken. 

• Tussen de middag houden we een pauze van ongeveer een uur. In deze pauze eten we 

gezamenlijk. U kunt gebruikmaken van een uitgebreide lunch: brood, soep, hamburger, melk, 

salade, karnemelk, chocolademelk, fruit, enz. Voor die lunch vragen we een vergoeding. De 

keurmeesters zijn, zoals gebruikelijk, vrij wat betreft kosten. Opgave via het inschrijfformulier. 

• Vlak na de middag is er de traditionele verloting (draaiend rad) met vleesprijzen en slagroomtaarten. 

• We hopen dat u wilt helpen met opruimen. Dat zou heel mooi zijn. Dan lukt het vast om op zaterdag 

omstreeks 18.00 uur alle kooien weer in onze opslag te hebben. 

Verdere informatie vindt u in dit vraagprogramma. 

 

Op deze manier willen we als bestuur het mogelijk maken om, in het bijzijn van onze prachtige dieren 

elkaar te ontmoeten. Gezellig bij elkaar zijn, elkaars dieren bekijken, een beoordeling krijgen van de 

eigen dieren, elkaar te stimuleren en te helpen. De sociale doelen staan voorop. 

 

Ook dit jaar rekenen we weer op u! Uw dieren zijn in vertrouwde handen. Tot ziens op zaterdag 20 

november.   

 

Met vriendelijke groet,  
Namens het bestuur, 

Wiebren de Jong 

 

 
Samenvatting van belangrijke punten: 

Wat:  Vraagprogramma voor de open clubshow van PKV ’Burgum e.o.’ 

Naam:  Tytsjerksteradielshow (voor de 78ste keer) 

Wanneer: Zaterdag 20 november 2021 

Waar:  Sportzaal ’t Heech’, Reitdekkerstrjitte 49, 9257 WP te Noardburgum, tel. 0511 – 

                       474635 

Inschrijven: Uiterlijk tot zaterdag 6 november (zodra het maximumaantal van 480 dieren 

bereikt is, stopt de inschrijving) 

Inkooien: Zaterdag 20 november tussen 8.00 – 9.00 uur 

Karakter: Open tentoonstelling: inzenders mogen aanwezig zijn bij de keuring. 

Open: Zaterdag 20 november van 9.00 uur tot 15.30 uur. 
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Tentoonstellingsecretariaat 
Joh. Dijkstra, 

Flevo 3, 

9204 JK Drachten  

Tel. 06-12974491. 

E-mail: j.dijkstra33@gmail.com 

 

N.B. Dit vraagprogramma is ook te vinden op: www.pkv-burgum-eo.nl 

 

Tentoonstellingsbestuur 
W. de Jong   Twijzel   Voorzitter 

Joh. Dijkstra  Drachten           Secretaris 

J.P. Posthumus           Drogeham          Penningmeester 

T. Bakker                    Kollum             Zaalbeheer en voedering           

F. v.d. Veen                 Burgum             Verloting/materiaalbeheer 

R. Prins                       Boelenslaan        Lid 

      

Lid van verdienste:            Ereleden 
A. Hijma                             A.D. Bakker 

J. v.d. Meulen                            J.S. Valk    

T. v/d Veen 

    

Inzendingsvoorwaarden:  
Art. 1  Deze tentoonstelling wordt gehouden volgens de bepalingen van het tentoonstellingsreglement 

  Van de KLN, c.q. het Facilitair Bureau (F.B). 

Art. 2  Het tentoonstellingsreglement, in art. 1 bedoeld, is verkrijgbaar bij de algemeen secretaris van de 

F.B. door overmaking van de verschuldigde kosten van € 3,40 naar postrekening 

  NL16INGB0003418109 t.n.v. de F.B. Utrecht. Het ligt bovendien voor belangstellenden op het 

  secretariaat van deze tentoonstelling. Iedere inzender wordt geacht met dit reglement en deze 

  bepalingen bekend te zijn en zich er aan te ontwerpen 

Art. 3  Gevraagd worden in alle erkende rassen en kleuren: Konijnen, Hoenders, Dwerghoenders, 

  Serama's, Sierduiven en watervogels in oud en jong zowel mannelijk als vrouwelijk. 

Art. 4  Jonge konijnen geboren na 30 april kunnen worden ingeschreven in de C- klasse. Dit wel  

 vermelden op het inschrijfformulier bijvoorbeeld 1BQ-806 C- klasse. 

Art. 5  Het inschrijfgeld bedraagt € 2,75 per ingeschreven nummer. Leden van PKV ‘Burgum e.o. betalen 

  € 2,50 per ingeschreven nummer. Inschrijfgeld voor trio hoenders en dwerghoeders € 6,50. 

Art. 6  Iedere inzender heeft gratis entree. Het resultatenoverzicht van beoordelingen/ prijswinnaars en 

  verwerkingskosten bedraagt € 5,00. Het resultatenoverzicht is verplicht behalve voor jeugdleden. 

Art. 7 De inschrijving dient te geschieden op bijgaand inschrijfformulier waarop duidelijk alle gegevens 

  van één persoon ingevuld dienen te worden. Indien u het formulier per e-mail opstuurt, krijgt u 

  een bevestiging van ontvangst per email. De formulieren moeten voor de sluitingsdatum, d.d. 6 

  november bij de tentoonstellingssecretaris 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. 8 Iedere fokker moet in het bezit zijn van een geldige fokkerskaart. Men is verplicht het juiste KLN/ 

NBS fokkersnummer te vermelden op het inschrijfformulier. 

Art. 9  De dieren die zijn ingeschreven dienen zaterdag voor de keuring tussen 8.00 en 9.00 uur te 

  zijn afgeleverd in het tentoonstellingsgebouw: sportzaal ’t Heech’, Reitdekkerstrjitte 49, 9257 WP 
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  te Noardburgum. Het afhalen der dieren kan geschieden op einde van de tentoonstellingsdag. 

  Dieren die niet zijn afgehaald worden op kosten van de inzender teruggezonden. 

Art. 10 Als een ingeschreven dier niet wordt ingezonden, moet in de kooi een briefje met ‘absent’ gelegd  

 worden. Het niet inzenden van ingeschreven dieren geeft geen ontheffing of restitutie van het 

  inschrijfgeld. Dit vervalt aan de tentoonstellingskas. 

Art. 11 De dieren zijn tijdens de tentoonstelling tegen brand verzekerd.  

Art. 12 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 tentoonstelling aanwezig is. 

Art. 13 De keuring vindt plaats op zaterdag 20 november van 9.00 – 15.30 uur. De beslissing van de 

 keurmeester is bindend. 

Art. 14 Vervanging van een aanvankelijk ingezonden dier is mogelijk, als aan de volgende voorwaarden 

  wordt voldaan: 

-  Het vervangende dier moet van dezelfde kleur, ras, geslacht en leeftijd zijn. 

-  De wijziging moet bij het inkooien aan de T.T. secretaris gemeld worden: kooinummer, ras, 

   oormerk of ringnummer. 

- Op de keurkaart moet deze verandering ook duidelijk worden aangebracht. 

Art. 15 Onreine, zieke of van ziekte verdachte dieren worden niet gekeurd en zullen uit de T.T. ruimte 

 worden verwijderd. Eveneens het pluimvee en konijnen zonder entbewijs. Zie artikel 18 en 19. 

Art.16 Roken in de sporthal is ten strengste verboden. 

Art.17  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. 18 Voorwaarden voor het exposeren van konijnen. 

    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. Dit formulier dient men mee te sturen met het 

  inschrijfformulier of op 20 november aanstaande af te geven bij het tentoonstellingssecretariaat. 

  Op aanwezigheid van de formulieren zal worden gecontroleerd. 

Art. 19 Voorwaarden voor het exposeren van pluimvee. 

  Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoenders, dwerghoenders en siergevogelte worden 

  toegelaten van fokkers die al hun ingezonden 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. Dit 

  formulier dient men mee te sturen met het inschrijfformulier of op 20 november aanstaande af te 

  geven bij het tentoonstellingssecretariaat. Op aanwezigheid van de formulieren zal worden 

gecontroleerd. 

Art. 20 Inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) geldt: 

- De tentoonstellingscommissie verklaart dat de verstrekte gegevens inzake de naam, adres, 

woonplaats, telefoon en e-mailgegevens uitsluitend in beheer van  PKV ‘Burgum e.o.’ 

gegeven worden. 

- Naam, adres, woonplaats en fokkersnummer(s) zullen opgenomen worden in de uitdraai van 

uitslagen die inzenders na de tentoonstelling op 20 november 2021 ontvangen.  
Art. 21 Ereprijzen zijn te winnen met minstens predicaat ZG. 

Art. 22 De prijzen zijn geldprijzen. De gewonnen geldprijzen worden enkele dagen na de keuringsdag 

 overgemaakt op het bankrekeningnummer die door de inzender vermeld is op het 
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 inschrijfformulier.  

Art. 23 Er worden collectieprijzen uitgeloofd voor de beste 6 tallen (collectie). Voor de collectieprijzen 

  zullen de punten worden gehanteerd zoals vermeld op de beoordelingskaarten (dus 95+96+94+ 

  enz. ). Het winnen van een collectieprijs vereist minstens zes ingezonden dieren in één ras 

  vereist (enkele nummers). De zes dieren, die mee moeten doen voor de collectieprijs, moeten  

  aangekruist worden op het inschrijfformulier. Op dezelfde wijze moet ook een eventueel tweede 

  zestal aangeven worden.  

Bij gelijk aantal punten gaat het zestal met het grootst aantal jonge dieren voor en vervolgens het 

zestal met de meeste vrouwelijke dieren. Is het aantal punten dan nog gelijk, dan beslist het lot. 

Om voor deze prijs in aanmerking te komen, moeten minimaal 558 punten behaald worden. 

Dieren uit de C-  klasse dingen niet mee naar de collectieprijzen  

Art. 24  Het bestuur beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet. 

Art. 25  Reclames van welke aard dan ook kunnen na 31 december 2021 niet meer in behandeling 

 worden genomen. 

 

Indeling van de keurmeesters 
 

Afdeling hoenders 

Keurmeester  Rassen 

H. Ketelaar A Andulusiër, Marans, Welsumer, Lakenvelder 

E. Zwama A Hollands Hoen, Red Island Red 

H. Timmer A Wyandotte, New Hampshire, Yokohama 

M. Ykema B Fries Hoen 

H.E.P.- jury  H. Ketelaar (voorzitter), E. Zwama, H. Timmer 

  Niet genoemde rassen worden naar rato ondergebracht bij bevoegde keurmeesters.  

 

Afdeling dwerghoenders 

Keurmeester  Rassen 

H. Ketelaar A Drentse kriel, Welsumer kriel, Hollandse kriel, Ardenner kriel 

E. Zwama A Leghorn kriel, Orpington kriel, Vorwerkkriel, Sebright, Plymouth Rock kriel, 

New Hampshire kriel 

H. Timmer A Ancona kriel, Wyandotte kriel, , Watermaalse Baardkriel, Antwerpse 

Baardkriel, Grubbe baardkriel, Yokohama kriel 

M. Ykema B Friese kriel, Javakriel 

H.E.P.- jury  H. Ketelaar (voorzitter), E. Zwama (lid), H. Timmer (lid) 

  Niet genoemde rassen worden naar rato ondergebracht bij bevoegde keurmeesters.  

 

Afdeling konijnen 

Keurmeester  Rassen 

M. Kok A Vlaamse Reus, Groot Lotharinger, Californian, Rijnlander, Japanner, 

Eksterkonijn, Teddydwerg, Kleurdwerg groep 3 (verzilvering) 

J. v.d. Steeg A Witte Nieuw Zeelander, Belgische Haas, Rode Nieuw Zeelander, Marter, 

Hollander, Klein Zilver, Thrianta, Hulstlander, Tan, Blauwe Holicer 

P. van Lune A Thuringer, Sallander, Klein Chinchilla, Kleurdwerg groep 1 (kleur) 

G. Westerveld C Franse Hangoor, Rex, Havanna, Parelfeh, Marburger Feh, Satijn, Duitse 

Hangoor 

J. Jipping A Van Beveren, Wener, Alaska, Zwartgrannen, Pool, Kleurdwerg groep 4 
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(Patroon) 

H.E.P.- jury  J. v.d. Steeg (voorzitter), P. van Lune (lid), M. Kok (lid) 

  Niet genoemde rassen worden naar rato ondergebracht bij bevoegde keurmeesters.  

 

Afdeling watervogels 

Keurmeester  Rassen 

E. Zwama A Alle rassen 

H.E.P.- jury  E. Zwama 

 

Afdeling sierduiven 

Keurmeester  Rassen 

W. de Wal A Alle rassen 

H.E.P.- jury  W. de Wal 

 

De keurmeesterindeling is onder voorbehoud. Eventueel kunnen hier nog wijzigingen  

plaatsvinden, afhankelijk van de aantallen ingeschreven dieren.  

 

Overzicht van te winnen prijzen 
Sierduiven: 

101  Kampioen der T.T.  € 25,00 

102  Fraaiste doffer    € 10,00 

103  Fraaiste duivin   € 10,00 

104 Fraaiste dier jeugdlid  € 10,00 

 

Grote Hoenders: 

201  Kampioen der T.T.  € 25,00 

202  Fraaiste haan    € 10,00 

203  Fraaiste hen   € 10,00 

204  Fraaiste dier jeugdlid  € 10,00 

 
Dwerghoenders: 

301  Kampioen der T.T.  € 25,00 

302  Fraaiste haan    € 10,00 

303  Fraaiste hen   € 10,00 

304  Fraaiste dier jeugdlid  € 10,00 

 

Trio’s Hoenders en dwerghoenders: 

401  2 - 5 trio's           € 7,50 

402  5 - 10 trio's          € 10,00 

 

Serama’s 

701 Kampioen der T.T.               € 15,00 
Bij deelname van minimaal 10 dieren in deze klasse. 

702 Op 1 na fraaiste dier (min. 20 dieren)   € 7,50   

703 Op 2 na mooiste dier (min. 30 dieren)  € 5,00 

 

Watervogels 

1201 Kampioen der T.T.              € 15,00 
Bij deelname van minimaal 10 dieren in deze klasse. 

1202 Op 1 na fraaiste dier (min. 20 dieren € 7,50) 

 

Konijnen: 

601 Kampioen der T.T.   € 25,00 

602 Fraaiste Groep 1: Kleur  € 10,00 

603 Fraaiste Groep 2: Tekening    € 10,00 

604 Fraaiste Groep 3: Verz./Pareling € 10,00 

605 Fraaiste Groep 4: Kleurpatroon./Uitmonstering

                                                    € 10,00 

 

 

606 Fraaiste Groep 5: Wit  € 10,00 

607 Fraaiste Groep 6: Hangoren € 10,00 

608 Fraaiste Groep 7: Bijz. haarstruct.   € 10,00 

609 Fraaiste dier jeugdlid  € 10,00 

610 Fraaiste ram jongdierenklasse €   7,50 

611 Fraaiste voedster jongdierenklasse €   7,50  

 

Prijzen 101, 201, 301, 401, 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- prijs. 

 

Predicaatsprijzen: 
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Ieder dier met predicaat F die nog niet een van de bovengenoemde prijzen heeft gewonnen, een A- prijs 

(nr. 2001)  € 2,50 

 

Collectie prijzen: 

801 Fraaiste zestal duiven €  10,00 802 Fraaiste zestal grote hoenders €  10,00 

803 Fraaiste zestal dwerghoenders €  10,00 806 Fraaiste zestal konijnen  €  10,00 

 

Er is een prijs voor de fraaiste collectie per diergroep, mits er minimaal drie collecties in die diergroep zijn 

ingeschreven. Meer dan vijf collecties wordt voor de nummer twee een prijs beschikbaar gesteld van       

€ 7,50. Als er dan tien collecties worden ingeschreven, wint nummer drie een prijs à € 5,00. De 

voorwaarden, die van toepassing zijn op de collectieprijzen, zie artikel 23.   

Lijst van te winnen ereprijzen clubshow 
Kleindier Liefhebbers Fryslân. 

Secr.: dhr. R. Elverdink, Westerbuorren 24, 9212 PL Boornbergum,  

Tel. 0512 – 522810, e-mail 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 de mooiste 

hoender jong of en andere diergroep F03 gemerkt 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 (Dwerg)hoenders. 

 

Gedelegeerde Facilitair Bureau 

D. Nicolai, Kerkereed 4, 8435 TD Donkerbroek, tel: 0653948395, d.nicolai1@telfort.nl 

 

Fryske Hinneklub: 

Secr. K. Annen, Darp, http://www.friesehoenderclub.nl/ 

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 predicaat ZG. (groot en kriel worden apart geteld). 

 

Minimaal 10-24 dieren     €  2,50 voor de mooiste (nr. 1005). 

Minimaal 25-39 dieren   €  5,00 voor de mooiste (nr. 1006), €  2,50 voor de mooiste op een na (nr. 1007). 

 

KLN bondprijzen 

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: 

- 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. 

- De prijzen moeten naar rato verdeeld worden over de door de keurmeester gekeurde diergroepen.  
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- 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). 

Secretaris: B.T.M. Sanders, van Galenstraat 4 7622 XP Borne. 074-2664735 

 

Ned. Bond van Sierduivenliefhebbersvereniging (N.B.S.) 

Voor toekenning van NBS-prijzen op tentoonstellingen gelden de volgende voorwaarden: 

- er moet sprake zijn van een door het FB goedgekeurde tentoonstelling; 

- de organiserende vereniging, speciaalclub of tentoonstellingsorganisatie moet lid zijn van de NBS; 

- wanneer meer instanties als onder b bedoeld gezamenlijk een tentoonstelling organiseren dan moet 

tenminste één van deze instanties lid zijn van de NBS; 

- de R-, K- en E-prijzen mogen enkel worden toegekend aan dieren, waaraan nog geen andere door 

of namens de tentoonstellings organisatie uitgeloofde prijs is toegekend, en minimaal 93 punten 

hebben behaald. 

 

Prijzenschema welke geldt voor alle tentoonstellingen die voldoen aan de hiervoor genoemde 

voorwaarden, uitgezonderd Provinciale Kampioenschappen en de Bondsshow: 

800. R-prijs van € 4,00 per 15 ingeschreven sierduiven, ter vrije beschikking van de keurmeester. 

De R-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs aan is toegekend: zie voorwaarden, laatste 

aandachtstreepje. 

Secretaris: D.M. Meesters, Aalmoezenier Verheggenstraat 16, 6221 TG Maastricht. Tel.: 06-41737734 
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Solcamastraat 31, 9262 ND Sumar /  06-30145653 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bedrijf van Maurice Land is in 2009 gestart en uitgegroeid tot een bedrijf die vele werk-
zaamheden uitvoert voor veehouderijbedrijven, aannemingsbedrijven, provincie, gemeente 
en particulieren. Met 6 man personeel worden de vele werkzaamheden uitgevoerd zoals: 

• Maaien, inkuilen en persen van kuilgras en hooi 

• Bemesten van drijfmest en vaste mest 

• Maisteelt 

• Egaliseren van percelen 

• Grondverzet en kraanverhuur 

• Aanleg van erfverhardingen en bestratingen 

Naast deze werkzaamheden wordt ook in- en verkoop gedaan van kuilbalen, hooibalen, 

maiskuil, grond, zand en grind. 

 

 

Wilt u ook lid worden van PKV ‘Bergum en Omstreken’?  Vult u dan deze bon in. 

 

Naam   : ............................................................ 

Adres   : ............................................................ 

Postcode  : ...............  ........       

Woonplaats   : ................................................... 

Telefoonnr.  : ............................................................ 

Diergroep  : ............................................................ 

Opsturen naar A.D. Bakker Nobel 20, 9291 AA Kollum 
 

 


