	
  
Tiel	
  oktober	
  2021	
  	
  
	
  
Beste	
  fokkers	
  en	
  liefhebbers,	
  
	
  
Voor	
  u	
  ligt	
  het	
  vraagprogramma	
  van	
  alweer	
  de	
  31e	
  Openshow	
  van	
  TKV	
  Tiel.	
  
Nadat	
  we	
  vorig	
  jaar	
  in	
  de	
  greep	
  waren	
  van	
  Covid-‐19	
  en	
  vogelgriep,	
  hadden	
  we	
  
toch	
  veel	
  dieren	
  op	
  onze	
  show.	
  
Ik	
  hoop	
  ook	
  dat	
  we	
  dit	
  jaar	
  net	
  zoveel	
  inzenders	
  krijgen	
  als	
  op	
  onze	
  30e	
  
Openshow!	
  
Deze	
  show	
  vond	
  ik	
  toch	
  mooi,	
  ondanks	
  alle	
  regels	
  die	
  ons	
  opgelegd	
  waren.	
  
Ook	
  voor	
  dit	
  jaar	
  geldt	
  dat	
  we	
  weer	
  een	
  max	
  hebben	
  voor	
  het	
  aantal	
  dieren	
  en	
  
ons	
  houden	
  aan	
  de	
  dan	
  geldende	
  RIVM	
  regels.	
  
Als	
  u	
  instuurt	
  of	
  komt	
  kijken	
  vergeet	
  u	
  QR	
  code	
  niet.	
  
	
  
Nu	
  we	
  onze	
  TKV	
  Eendagskeuring	
  achter	
  de	
  rug	
  hebben,	
  heb	
  ik	
  al	
  veel	
  mooie	
  
dieren	
  gezien	
  bij	
  onze	
  leden.	
  
Dus	
  stuur	
  je	
  beste	
  dieren	
  in	
  naar	
  de	
  Openshow	
  in	
  december	
  of	
  anders	
  hopen	
  
we	
  je	
  te	
  zien	
  al	
  bezoeker.	
  
	
  
Namens	
  TKV	
  Tiel	
  
Voorzitter	
  	
  
Nelis	
  Zaaijer	
  

Vraagprogramma 2021
31e Open show T.K.V. Tiel
10 en 11 December 2021
Gevraagd worden:
Konijnen, Cavia’s, Hoenders, Dwerghoenders, Sier en Watervogels,
Oorspronkelijke duiven en Sierduiven.
Deze show wordt gehouden:
Verenigingsgebouw T.K.V. Bulkweg 1 4005 LB Tiel
Tentoonstellingsbestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Bestuurslid:

Nelis Zaaijer
Hans van Liempt
Bertus van Dijk
Pieter Helmond
Kees van Zetten
Anja van Druten
Nettie van Baak

Tentoonstellingsecretaris:
Hans van Liempt Wagenmakersstraat 40
Email:
hvanliempt40@hetnet.nl

tel. 0344 – 613765.

06-44278698

5331 VN

Kerkdriel

tel. 06-44278698

Inschrijfformulieren sturen naar:
T.K.V. Bulkweg 1 4005 LB Tiel. - Email:
hvanliempt40@hetnet.nl
*** Tevens kunt u het verschuldigd bedrag overmaken ***
Gironummer:
Kamer van Koophandel:
40157095
NL 14 INGB 000 3454 617.
t.n.v. T.K.V. Ganzert 26 Ingen, met vermelding van openshow 2021 met uw naam erbij.
Veterinaire dienst:
Dierenartspraktijk West-Betuwe
Mevr. S. Dam de Vrijer
Rijksstraatweg 55
4194 SK Meteren
Tel: 0345-573211

Gedeligeerde KLN:
W.A. Poortinga
Email:
wimpoortinga@solcon.nl

Ringnummers vermelden !!!!!
Bij de oorspronkelijke duiven, sier en watervogels dient de fokker de ringnummers duidelijk
op de kooikaart te vermelden. Deze worden in de kooi gekeurd.

*** Sluiting van de inschrijving 17 november 2021 ***
Of eerder als het max aantal dieren is bereikt.

Keurmeesters konijnen:
Fons Verrijdt
Hannes v.d. steeg
Adri Hertogh

A
A
B

H.E.P.
H.E.P.
H.E.P.

A

H.E.P.

A
A

H.E.P.

Voorzitter
o.a. EU klasse
Naar bevoegdheid

Keurmeester cavia’s:
Wilma Flokstra
Keurmeesters hoenders:
Klaas v.d. Hoek
Ferdinand v.d. Wal

Keurmeesters dwerghoenders:
Ferdinand v.d. Wal
Klaas v.d. Hoek

A
A

H.E.P.

A

H.E.P.

Keurmeester siervogels:
Aart Deetman

Keurmeester oorspronkelijke duiven:
Aart Deetman

A

H.E.P.

Keurmeester gedomesticeerde watervogels:
Aart Deetman

C

H.E.P.

naar bevoegdheid

Keurmeester oorspronkelijke watervogels:
Aart Deetman

A

H.E.P.

A

H.E.P.

Keurmeester sierduiven:
Hennie Schwarz

Het bestuur behoud het recht, om hier wijzigingen in aan te brengen indien noodzakelijk is,
dan wel keurmeesters toe te voegen.

Tentoonstellingsreglement:
Art. 1:

Deze tentoonstelling wordt gehouden volgens de bepalingen van het tentoonstellingsreglement
van de F.B. { K.L.N. - N.B.S. } Dit reglement is verkrijgbaar bij het algeheel secretariaat van de F.B.
tegen vooruitbetaling van de verschuldigde kosten en ligt ter inzage op het secretariaat van deze
tentoonstelling. Iedere deelnemer wordt geacht de bepalingen van bovengenoemd reglement te
kennen en er zich aan te onderwerpen.
Art. 2:

Aan deze tentoonstelling kan men alleen deelnemen als men in het bezit is van een geldige
fokkerskaart van 2021, voor de diergroep die men gaat inzenden.
Art. 3:

Gevraagd worden alle erkende rassen en kleurslagen van konijnen, cavia's, hoenders en
dwerghoenders,,sierduiven, oorspronkelijke duiven, sier en watervogels zowel jong als oud,
mannelijk als vrouwelijke dieren. Konijnen geboren na 30 april 2021 mag men inschrijven in de
jeugdklasse { deze hoeven niet op gewicht te zijn }.
Tevens is er bij de konijnen een EU klasse.
Oorspronkelijke eenden kunnen als koppel worden ingestuurd, vermeldt dit dan wel op je
inschrijfformulier.
De dieren die in de T.T. ruimte aanwezig zijn, moeten voorzien zijn van een vaste
voetring of oormerk, m.u.v. de cavia's.
En een geldig entbewijs in te leveren bij de T.T. secretaris.
Art. 4:

Het inschrijfgeld bedraagt € 3.50 per nummer, jeugdleden € 3.00 per nummer.
Catalogus € 2.50 een per gezin verplicht, Jeugdleden catalogus niet verplicht.
Administratie kosten zijn € 2.50 per inzender.
Art. 5:

Inschrijfformulieren waarop de inschrijving van een persoon, met daarop 1 diergroep.
moeten uiterlijk 17 november 2021 bij de T.T. secretaris binnen zijn.
Vul u inschrijfformulier volledig in, ook het bondsnummer en zowel het volledige oornummer bij de
konijnen, en bij de hoenders groot of kriel.
Art. 6:

De inschrijfformulieren moeten verzonden worden naar:
T.K.V. Bulkweg 1 4005 LB Tiel of Email: hvanliempt40@hetnet.nl
Betalingen naar:
NL14 INGB000 3454 617 t.n.v. TKV Tiel Ganzert 26 Ingen openshow 2021, met u naam
of combinatie waarop u instuurt.
Art. 7:

De inschrijving sluit op: 17 november 2021. Of eerder als het max aantal dieren is bereikt.
Art.8:

Alle ingezonden dieren dienen donderdag 9 december 2021 tussen 15.00 uur en 21.30 uur
ingekooid te worden bij het verenigingsgebouw T.K.V. Bulkweg 1 4005 LB Tiel.

Art.9:

Het bestuur is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of sterfte van de dieren. Ook voor
schade of zoek raken van eigendommen van inzender of bezoeker draagt het bestuur geen
verantwoording. Als door welke vorm van overmacht dan ook de tentoonstelling geen doorgang kan
vinden is het bestuur hiervoor niet aansprakelijk. Dit geldt eveneens voor de uitgifte van de catalogus.
Zij zal derhalve geen inschrijfgeld etc. terug betalen.
ART. 10:

U dient al uw dieren in schone, ruime en goed geventileerde transportmiddelen te vervoeren.
Dit i,v.m. het dierenwelzijn.
Art. 11:

Het afhalen van de ingezonden dieren moet geschieden op zaterdag 11 december 2021
Om 15.00 uur.
Dieren die niet zijn afgehaald worden op kosten van de inzender verzonden.
Art. 12:

De tentoonstelling is voor publiek geopend:
Vrijdag 10 december 2021 van 19.00 uur tot 21.30 uur.
Zaterdag 11 december 2021 van 10.00 uur tot 15.00 uur.
De officieel opening is vrijdag 10 december om 20.00 uur, tevens zullen dan de
hoofdereprijzen worden uitgereikt.
Na de officieele opening kunt u de catalogus afhalen op het secretariaat.
Art. 13:

De keuring vindt plaats op vrijdag 10 december 2021 om 09.00 uur.
Deze keuring is alleen toegankelijk voor bestuur, helpers en keurmeesters.
Als u bereid bent om te helpen met schrijven, aandragen, etc. dit even op het inschrijfformulier
Vermelden.
De beslissing van de keurmeester is bindend en zonder beroep.
Art. 14:

Het tentoonstellingssecretariaat is geopend:
Vrijdag 10 december 2021 van 20.30 uur tot 21.00 uur.
Zaterdag 11 december 2021 van 13.00 uur tot 14.00 uur.
Art. 15:

Het is tijdens de tentoonstelling niet toegestaan om dieren uit te kooien te halen,
anders dan met toestemming of onder toezicht van het tentoonstellingsbestuur.
Ook je eigen dieren niet. Keurmeesters mogen wel keurstokjes gebruiken.
Art. 16:

Onreine of zieke dieren worden in overleg met de dierenarts of keurmeester uit de tentoonstellingsruimte verwijderd. Tevens van dieren waar geen entbewijs aanwezig van is.
Art. 17:

Reclames van welke aard dan ook kunnen tot 1 februari 2022 worden ingediend.
Art. 18:

Ereprijzen kunnen alleen gewonnen worden met een minimum predikaat ZG of 93 punten.
Gewonnen prijzen die niet worden afgehaald tijdens deze T.T. vervallen naar de T.T. kas.
Art. 19:

De dieren worden tijdens de tentoonstelling voorzien van water, korrel hooi en hardvoer
Cavia’s worden voorzien van groenvoer.
Art. 20:

In alle gevallen waar dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Door inschrijving gaat de inzender akkoord met het reglement als hierboven genoemd.

KLN prijzen:
Ereprijs 400 – Kleindier Liefhebbers Nederland { KLN } stelt ereprijzen beschikbaar op alle erkende
tentoonstellingen voor zowel de erkende klasse als de AOC en vrije klasse. Voor dieren in alle KLN
diergroepen wordt een KLN prijs van € 5,00 beschikbaar gesteld per 20 ingeschreven dieren,
mits de waardering tenminste het predikaat ZG is, ook dieren met buitenlandse EE merken of
oorspronkelijke soorten sier en watervogels en oorspronkelijke duiven met ringen van Aviornis
en de NBvV komen in aanmerking. De prijzen zijn volledig ter vrije beschikking van de
keurmeester en worden bij voorkeur toegekend aan dieren die geen andere prijs hebben gewonnen.
2e Secr. Erna Sanders

Email: ernasanders@kleindierliefhebbers.nl

Toekenning:
A. De keurmeester kent per 20 ingeschreven nummers een KLN prijs toe; bij een restant van 11 of
Meer mag de keurmeester een prijs extra toekennen.
B. De prijzen moeten naar rato verdeeld worden over door de keurmeester gekeurde diergroepen.
C. De prijzen zijn ter vrije beschikking van de keurmeester, worden bij voorkeur toegewezen aan
Dieren waaraan nog geen andere prijzen zijn toegekend, maar die er op een of andere wijze uitspringen
of relatief bijzonder zijn. { Moeilijklheidsgraad / zeldzaamheid in combinatie met relatief hoge
kwaliteit } en om die reden moeten worden beloond.
D. Alleen dieren met ZG of hoger komen in aanmerking.
E. Ook met entente erkende EE merken of ringen gekenmerkte buitenlandse dieren en oorspronkelijke
sier – watervogels en oorspronkelijke duiven met ringen van Aviornis {AO} of de vogelbond NBvV
komen in aanmerking.
NBS prijzen:
800. R-prijs van € 4.00 per 15 werkelijk ingezonden sierduiven, ter vrije beschikking van de keurmeester.
De R - prijzen mogen enkel worden toegekend aan dieren, waaraan nog geen andere door of namens
de tentoonstellingsorganisatie uitgeloofde prijs is toegekend, en minimaal 93 punten hebben gehaald.
Secretaris: D.M. Meesters, Aalmoezenier Verheggenstraat 16, 6221 TG , Maastricht.
Tel. 06-30414170, e-mail: secretaris@sierduif.nl
Voorwaarden voor het exposeren van pluimvee.
Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoenders, dwerghoenders, seramas en siervogels worden
toegelaten van fokkers die al hun hierboven genoemde dieren hebben laten enten
tegen pseudo-vogelpest. Elke inzending hoenders dwerghoenders, serama’s en siervogels
dient te 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 de opgave te bevatten van het ras, het aantal dieren, hun gemiddelde leeftijden de
ringnummers van de betreffende dieren.
Het orginele van de entverklaring wordt bewaard door de secretaris van de vereniging waar men lid is.
Voorwaarden voor het exposeren van konijnen.
Entverklaring RHD type 2, af te geven op het tentoonstellings secretariaat.
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 entverklaring 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.

Wist u dat !!

De sluiting van de inschrijving is 17 november 2021.
Dat veeeeele handen licht werk maken.
We de keurdag ook een aantal schrijvers en aandragers nodig hebben.
Het entbewijs niet moet vergeten in te leveren, zowel voor het pluimvee
als konijnen.
De geraapte eieren op de tentoonstelling, deze worden vernietigd.
Wij als bestuur, jullie tijdens de show gezellige uurtjes toewensen.
Dat u met de opbouw ook welkom bent.

Hoofdereprijzen
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:

Beker algeheel kampioen
Beker C klasse kampioen
Beker EU klasse
Beker algeheel kampioen
Beker algeheel kampioen
Beker algeheel kampioen
Beker algeheel kampioen
Beker algeheel kampioen
Beker algeheel kampioen
Beker algeheel kampioen
Beker algeheel kampioen

Konijnen
Konijnen
Konijnen
Cavia’s
Hoenders
Dwerghoenders
Siervogels
Gedomesticeerde watervogel
Oorspronkelijke watervogel
Oorspronkelijke duif
Sierduif

Vanaf 50 dieren in een diergroep zal er een extra prijs zijn,
voor de kampioen van 25 euro !!
Bij 100 dieren 50 euro !!
Bij 200 dieren 75 euro !!

Ereprijzen
: Keurmeester prijzen :
Als er 60 ingeschreven dieren per keurmeester, de volgende prijzen.
Zijn het er minder dan worden deze prijzen aangepast.
Bij de volgende diergroepen, konijnen, cavia’s, hoenders / dwerghoenders en sierduiven.
Fraaiste dier van de keurmeester,
Fraaiste dier op 1 na,
Fraaiste dier op 2 na,
Fraaiste dier op 3 na,
Ter vrije beschiking van de keurmeester, 2 x

€ 15.00
€ 12.50
€ 10.00
€ 7.50
€ 5.00

In de groep oorspronkelijke duiven, sier en watervogels, het volgende prijzen schema.
Bij 5 tot 10 dieren in een groep,
11 tot 20 dieren,
21 tot 30 dieren
31 tot 40 dieren
Enzevoort …..

€ 10.00
€ 10.00
€ 10.00
€ 10.00

: Jeugdinzenders:
Beker fraaiste dier in alle diergroepen + € 10.00.
Verder die geen prijs hebben, ontvangen een mooie herrinnering voor hun beste dier.
Maar zij dingen ook mee in het gewone prijzen schema.

Nagekomen ereprijzen worden in de catalogus vermeldt.

: Fraaie oorkonde met foto in lijst : { minimaal 15 dieren in een groep }.
: Konijnen:
Fraaiste konijn, Jeugdinzender.
Fraaiste konijn, groep kleur.
Fraaiste konijn, groep tekening.
Fraaiste konijn, groep verzilvering / pareling.
Fraaiste konijn, groep kleurpatroon / uitmonstering.
Fraaiste konijn, groep wit.
Fraaiste konijn, groep hangoren.
Fraaiste konijn, groep bijzondere haarstructuur.
: Cavia’s:
Fraaiste cavia, Jeugdinzender.
Fraaiste cavia, A klasse.
Fraaiste cavia, B klasse.
Fraaiste cavia, C klasse.
: Hoenders:
Fraaiste hoender, Jeugdinzender.
Fraaiste Nederlands ras.
Fraaiste Belgisch ras.
Fraaiste Europees ras.
Fraaiste Amerikaans ras.
Fraaiste Aziatisch ras.
: Dwerghoenders:
Fraaiste dwerghoender, Jeugdinzender.
Fraaiste Nederlands ras.
Fraaiste Belgisch ras.
Fraaiste Europees ras.
Fraaiste Amerikaans ras.
Fraaiste Aziatisch ras.
: Sierduiven:
Fraaiste sierduif, Jeugdinzender.
Fraaiste Kropper.
Fraaiste Vormduif.
Fraaiste Kipduif.
Fraaiste Wratduif.
Fraaiste Structuurduif.
Fraaiste Meeuwduif.
Fraaiste Trommelduif.
Fraaiste Kleurduif.
Fraaiste Hoogvlieger / Tuimelaar.

