
 
 



 





Voorwoord 

Beste kleindierliefhebbers, 

Hierbij ontvangt u het vraagprogramma voor de 29e IJsselvliedtshow. Na veel 

wikken en wegen hebben we besloten om toch in deze Corona-periode een TT te 

organiseren. Voor onze kleindierliefhebbers is het al enkele jaren een moeilijke 

tijd. Daarom is het ook belangrijk, indien mogelijk, met elkaar bijeenkomsten te 

organiseren om elkaar te ontmoeten, elkaar te stimuleren en vooral elkaar te 

helpen. Om deze reden gaan we ook dit jaar weer met elkaar en voor elkaar een 

tentoonstelling organiseren. 

Gelukkig zullen ook de kleindiervereniging Sport Veredelt uit Oldebroek en de 

Hollanderclub in de uitvoerende werkzaamheden hun bijdrage leveren.  

 

Vanwege de noodzakelijke aanpassingen door het Corona(covid-19) virus zal de 

IJsselvliedtshow er anders uitzien dan dat u gewend bent. We willen dan 

eigenlijk ook niet spreken van een SHOW maar van een KEURING, waarbij de 

dieren ten toon worden gesteld aan de inzenders onderling. 

De 1,5 meter afstand regeling veroorzaakt zodanige aanpassingen dat centraal 

zal staan:       

Zo min mogelijk mensen tegelijk in de TT-ruimte en minimaal 1,5m afstand 

van elkaar. 

Hierdoor hebben wij enkele activiteiten tijdens de tentoonstellingsdagen 

aangepast, waarvoor wij uw aandacht vragen en waar u rekening mee moet 

houden: 

− Meer gelegenheid voor het inkooien van de dieren. 

− Tijdens de keuring zijn alleen de keurmeesters en helpers/genodigden 

welkom. 

− Uitkooien op 2 verschillende momenten. Kijk goed in het 

vraagprogramma wanneer u uw dieren moet uitkooien! 

− Geen publiek. TT alleen toegankelijk voor inzenders, indien inzender 

hulpbehoevend is dan begeleider toegestaan. 

− Zeer beperkte catering. 

− Alles digitaal: zoals vraagprogramma, geen geldstroom tijdens de TT 

(de geldprijzen worden giraal betaald). Wel papieren catalogus. 

− Wilt u die leden helpen waarvan u weet dat zij problemen hebben e.e.a. 

digitaal te doen? 

− Geen verkoop van dieren. 

Bijna geen sponsors. Merendeel van onze sponsors willen we dit jaar niet 

belasten. Zij hebben ook een bijzondere zware tijd als ondernemer. 

Waarschijnlijk zullen we daardoor dit jaar een groot financieel te kort hebben.  



DAAROM VRAGEN WIJ U VRIENDELIJK OM EEN FINANCIELE 

GIFT DIE U GELIJKTIJDIG MET HET INSCHRIJFGELD KUNT 

OVERMAKEN. 

Is het dan nog wel leuk? Ja zeker.  Het is toch geweldig dat we, na een half jaar 

met alle beperkingen, elkaar weer mogen en kunnen begroeten,                             

(al is dit op 1,5 meter afstand.) dat u uw dieren kunt showen, uw dieren kunt 

laten keuren zodat u weet of bevestigt krijgt wat de kwaliteit van uw dieren is. 

 

Gerenommeerde keurmeesters zullen zorg dragen voor een FRAAIE keuring van 

uw dieren.  

Inschrijfkosten zijn laag en een geweldig prijzenschema. Wat moet u nog 

belemmeren om geen dieren in te sturen naar de 29e IJsselvliedtshow? 

 

Met veel enthousiasme hopen wij u en uw dieren te begroeten op  

donderdag(inkooidag) 24 , vrijdag 25 en zaterdag 26 september 2020. 

 

Advies: Schrijf wel op tijd in want: Vol = Vol. 

 

Namens het tentoonstellingsbestuur: 
Wim Lindeboom, voorzitter Kleindiervereniging Nut & Sport Wezep  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BIJ ONDERSTAANDE KLACHTEN BLIJF JE THUIS EN KOM JE NIET 

NAAR DE IJSSELVLIEDTSHOW: 

 

        . Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn 

        . Hoesten 

        . Benauwdheid 

        . Verhoging of koorts 

        . Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) 

ZONDER BOVENSTAANDE KLACHTEN BEN JE WELKOM OP DE 
IJSSELVLIEDTSHOW, MAAR: 

           . Was je vaak je handen met water en zeep. 

           . Je hoest en niest in de binnenkant van je elleboog. 

           .  Gebruik je papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi je deze   

              daarna weg. 

           . Schud je geen handen. 

           . Houd je 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. 



Vraagprogramma 29ste   
“IJSSELVLIEDTSHOW”  

Een open tentoonstelling,  

georganiseerd door “NUT EN SPORT” WEZEP . op 25 
en 26 september 2020  

 Ruitersportcentrum van “Stichting Hippisch Centrum Hattem”.  

 Vijzelpad 112, 8051 KR Hattem   

(routebeschrijving achter in dit vraagprogramma)  
 

TENTOONSTELLINGSBESTUUR:  
 Wim Lindeboom Voorzitter Nut & Sport Wezep 

 Veenweg 2-A 
  8181 NL Heerde 
  Tel: 06-41007897 

  e-mail: lindeboomw@hetnet.nl 
Secretaris p/a Veenweg 2-A 

  8181 NL Heerde 
  Tel: 06-41007897 

  e-mail: nutensportwezep@gmail.com 
 Gerrit Kwakkel TT-penningmeester 

  Tel: 06-10031944 
Ferdinand Korenberg  Lid  

Jan van Pijkeren   Lid 
Aart Deetman Namens Sport Veredelt 

  Tel: 0525-684276 
 

 
VETERINAIR TOEZICHT:      

Dier Gezondheids Centrum Boven-Veluwe   
Rondweg 78  8091 XK  Wezep  
Tel: 038-3766201  

Gedelegeerde  

R. Pleijter 
Van Pijkerenlaan 79 
8096 VA Oldebroek 
Tel 0525-631978 Mobiel 06-26470707 
e-mail: rpleijter1944@kpnmail.nl. 



KEURMEESTERS:  

Hoenders: 

R.A.Th. Siemes (A) Alle rassen 

 

Dwerghoenders: 

W. Voskamp (A) Belgische rassen, Vorwerk-, 

Faverollerkriel, Sebright, Orpington-, 

Leghorn-, Wyandottekriel, Vechtkrielen, 

niet genoemde rassen 

A.F.J. Rijs (A) Hollandse kriel, Drentse-, Groninger 

meeuw-,  

Barnevelder-, Welsumerkriel 

R.A.Th. Siemes (A) Ned. Sabelpootkriel, 

Rijnlander-, Araucana, 

Javakriel, Minorcakriel 

 

Serama’s: 

 A.F.J. Rijs (A) 

 

Watervogels: 

A. Deetman (A) Oospronkelijke soorten 

 (C) Alle bevoegde rassen gedomesticeerde 

  watervogels 

 

Siervogels: 

A. Deetman      (A) Alle siervogels en 

oorspronkelijke duiven. 

 

Sierduiven: 

W. de Wal (A) Alle rassen 

 

Konijnen: 

A. Apperlo (A) Rex, Satijn, Lotharingerdwerg, 

Rexdwerg, Polish, Kleurdwerg, Pool, 

  Ov. Rassen bijz. haarstructuur,  niet 

genoemde rassen 

 



M.L.J.M. Kok  (A) Gr. Lotharinger, Japanner, Rijnlander, 

Zilvervos, Papillon, Kl. Lotharinger, Rus 

J. v.d. Steeg (A) Vl. Reus, Nieuwzeelander, Californian, 

Rode Nieuwzeelander, Havana, Alaska, 

Gouwenaar, Luchs, Marburger Feh, 

Groot en Klein Zilver 

A.A. Verrijdt (A) Fr Hangoor, Gr. En Kl.Chichilla, van 

Beveren, Zilvervos, Marter, 

Zwartgranna, Parelgrijze van Halle, 

Duitse Hangoor, Ned. Hangoordwerg 

B. van de Vlis (A) Witte van Hôtot, Hollander alle kleuren 

behalve zwart 

W. Lindeboom (C) Wener, Belg. Haas, Tan, Hollander zwart 

 

Cavia’s:  

A.A. Verrijdt  (A)  Alle rassen 

 

HOOFDEREPRIJZEN JURY: 

Hoenders  R.A.Th. Siemes 

 

Dwerghoenders W. Voskamp 

 

Serama’s  A.F.J. Rijs 

 

Watervogels A. Deetman 

 

Siervogels A. Deetman 

 

Sierduiven W. de Wal 

 

Konijnen A. Apperlo (voorzitter), M.L.J.M. Kok, J. v.d. Steeg 

 

Cavia’s A.A. Verrijdt  

Deze opgaaf van keurmeesters geldt onder voorbehoud; wanneer 

omstandigheden hiertoe aanleiding geven, kunnen hierin 

wijzigingen worden aangebracht. De definitieve indeling van de 

keurmeesters zal in de catalogus worden vermeld. 



LET OP  

Op het moment dat dit vraagprogramma werd gedrukt was de 

almanak 2020 nog niet beschikbaar. 

Mochten er in de almanak 2020 veranderingen zijn 

aangebracht t.o.v. de almanak 2019, dan gelden de nieuwe 

regels. 

  

TENTOONSTELLINGSBEPALINGEN. 

 

Artikel 1 Voorwaarden 

Dit is een door het FB geautoriseerde tentoonstelling. Daarvoor 

geldt het tentoonstellingsreglement. Het tentoonstellingsreglement 

is te downloaden van de website van de KLN. 

Elke inzender wordt geacht hiermee op de hoogte te zijn en zich 

daaraan te onderwerpen. 

 

Artikel 2 Bonds/Fokkerskaart 

Aan deze open verenigingstentoonstelling kan men alleen 

deelnemen als men in het bezit is van een geldig fokkersnummer 

voor de diergroep die men gaat inzenden. 

 

Artikel 3 Gevraagd worden 

Alle erkende rassen en kleuren, oud en jong van hoenders, 

dwerghoenders, serama’s, sier- en watervogels, oorspronkelijke 

duivensoorten, sierduiven, konijnen en cavia’s in enkele 

nummers. Op verzoek van de eigenaar kunnen oorspronkelijke 

watervogels als koppel worden gehuisvest. De inzender moet in 

dit geval de dieren als individueel nummer inschrijven. Op het 

inschrijfformulier moet “koppel” worden vermeld. Zij komen in 

aanmerking voor de prijzen voor individuele dieren. 

De jonge konijnen dienen voor 1 juli 2020 geboren te zijn. De 

konijnen moeten zijn voorzien van een door KLN erkende 

tatoeëring.  

Cavia’s moeten voorzien zijn van een pleister met kooinummer op 

of in het oor. 

Pluimvee moet een door het FB erkende ring dragen. 



AOC Klasse: In alle hierboven genoemde diergroepen worden ook 

dieren toegelaten die een in Nederland erkend ras 

vertegenwoordigen en tevens in een erkende kleur die echter in die 

combinatie (nog) niet bij dat ras is erkend. In deze zogenoemde 

AOC-Klasse zitten de dieren na het ras waaronder ze vallen.  

  

Artikel 4 Openingstijden Tentoonstelling 

Op vrijdag 25 september om 19.00 uur is de zaal open voor de 

inzenders. Er is geen officiele prijsuitreiking 

  

Openingstijden tentoonstelling (alleen voor inzenders en 

genodigden): 

Vrijdag : 25 september 2020 van 19.00 uur tot 22.00 uur. 

Zaterdag: 26  september 2020 van 10.00 uur tot 15.30 

uur.  Op “zaterdagmorgen zijn de inzenders van “Haren” 

welkom en op zaterdagmiddag de inzenders van de 

“Veren” (zie artikel 11:afhalen ingezonden dieren) 

 

Het secretariaat is geopend: 

Vrijdag: 25 september 2020 van 20.30 uur tot 22.00 uur. 

Zaterdag: 26 september 2020 van 10.30 uur tot 15.00 uur. 

 

DE TOEGANG IS GRATIS. 

 

Artikel 5 Inschrijfgeld 

Het inschrijfgeld bedraagt per nummer € 3,00 

Administratiekosten           € 2,00 

Catalogus (1 per gezin)                    € 2,50 

 Toegang   gratis  



Artikel 6 Inschrijving 

Inschrijvingen dienen te geschieden op bijgaand inschrijfformulier. 

Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en hierop mogen 

slechts de gegevens van 1 persoon voorkomen. 

Op het inschrijfformulier moeten duidelijk worden vermeld: 

diersoort, ras, kleurslag, geslacht, oud/jong en merk. Inzenders van 

sier- en watervogels geven de ringnummers van de dieren door op 

het secretariaat bij het inkooien. 

Veranderingen binnen dezelfde klasse mogen. 

Het is mogelijk het vraagprogramma te downloaden vanaf de 

website van Nut en Sport : www.nutensport-wezep.nl 

 

Artikel 7 Jeugdleden  

Om voor jeugdprijzen in aanmerking te komen dienen jeugdleden 

op het inschrijfformulier te vermelden jeugdlid met hun 

geboortedatum. 

Voor het vermelden van gegevens van minderjarigen in de 

inzenderslijst moet een handtekening met pen worden gezet door 

één van de ouders of een voogd. Dit kan bij digitale inschrijving bij 

het inkooien worden gedaan 

 

Artikel 8 Sluiting inschrijving 

De inschrijving sluit op 1 september 2020 of zoveel eerder als het 

maximum aantal (750) dieren dat kan worden ondergebracht is 

bereikt.  

Inschrijvingen van leden van Nut & Sport Wezep en van Sport 

Veredelt Oldebroek welke voor de sluitingsdatum zijn ontvangen 

worden zo wie zo geaccepteerd.  
De inschrijfformulieren en entbewijzen DIGITAAL 
 zenden aan: (als u niet in staat bent digitaal in te schrijven, vraag 

dan hulp van een derde (ander))  nutensportwezep@gmail.com 

Het verschuldigde inschrijfgeld dient gelijktijdig met het insturen 

van het inschrijfformulier betaald te worden op de rekening van de 

“IJSSELVLIEDTSHOW”. Dit dient te geschieden op 

rekeningnummer NL13 RABO 0370 2882 03  

t.n.v. Nut en Sport Engelandsweg 24 te Wezep. 

Wanneer het inschrijfgeld niet is betaald, worden de dieren 

geweigerd. 



Artikel 9 Inkooien ingeschreven dieren 

U ontvangt een overzicht met de ingezonden dieren en de 

kooinummers. De dieren welke zijn ingeschreven dienen  

DONDERDAG 24 SEPTEMBER 2020 tussen 14.00 uur en 

21.00 uur ingekooid te worden in het tentoonstellingsgebouw: 

Het ruitersportcentrum van de “Stichting Hippisch Centrum 

Hattem”, Vijzelpad 112, 8051 KR Hattem. 

Wanneer u tussenschotjes wilt aanbrengen, doet u dit in overleg 

met de tentoonstellingsorganisatie in de kooi van uw eigen dieren. 

Artikel 10 Sluiting der Tentoonstelling 

De tentoonstelling wordt officieel gesloten zaterdag 26 september 

2020 om 15.00 uur. 

 

Artikel 11 Afhalen ingezonden dieren (LET OP, LET OP) 

De ingezonden dieren moeten als volgt worden afgehaald: 

 

Zaterdagmorgen 26 september 2020 tussen 12.00-13.00 uur 

groep: Haren (konijnen en cavia’s) 

 

Zaterdagmiddag 26 september 2020, om 15.30 uur, 

groep: veren (hoenders en overige gevogelte) en dieren van 

leden Nut & Sport, Sport Veredelt  

 

Van bovenstaande zal niet worden afgeweken! 

 

Niet afgehaalde dieren worden maandag 28 september 2020 

ongefrankeerd aan de inzender teruggezonden. 

 

Artikel 12 Te koop zetten en verkoop van dieren 

Op deze Tentoonstelling kunnen geen dieren te koop en verkocht 

worden. Dit i.v.m. de Corona maatregelingen. (geldstroom) 

 

Artikel 13 Afhalen gekochte dieren 

Niet van toepassing i.v.m. Artikel 12 



Artikel 14 Aansprakelijkheid 

Het tentoonstellingsbestuur is niet aansprakelijk voor sterfte of 

verloren gaan van de ingezonden dieren en ook niet voor enig 

ander eigendom van de inzender. Het tentoonstellingsbestuur is niet 

aansprakelijk voor eventuele boetes en of ander soort berispingen 

wanneer u zich niet houdt aan of nalatig bent betreffende de 

Corona maatregelingen die op dat moment van kracht zijn. 

 

Artikel 15 Keuring der dieren 

De keuring der dieren zal geschieden op vrijdag 25 september 2020 

en begint om 8.00 uur. De uitspraak van de keurmeesters is 

bindend en zonder beroep, tenzij er klaarblijkelijk een vergissing 

heeft plaats gehad, dit is echter ter beoordeling aan het 

tentoonstellingsbestuur 

 

Artikel 16 Inschrijfgeld niet ingezonden dieren 

Het inschrijfgeld van ingeschreven doch niet ingezonden dieren 

wordt niet terugbetaald, doch vervalt aan het tentoonstelling-

organiserende bestuur. Hetzelfde geldt voor niet toegekende 

ereprijzen. 

 

Artikel 17 Verwijderen van zieke en onreine dieren 

Onreine, zieke of van ziekte verdachte dieren zullen op aanwijzing 

van de dierenarts of in overleg met het tentoonstellingsbestuur uit 

de tentoonstellingsruimte worden verwijderd.  

 

Artikel 18 Voedering van de dieren 

Op de inkooi-avond, na de keuring en op zaterdagochtend zullen de 

dieren worden gevoerd en van drinkwater worden voorzien. 

Ingezonden cavia’s zullen met vers groenvoer worden gevoerd. 

Watervogels met geweekt gemengd graan. 



Artikel 19 Afhalen van beoordelingskaarten en betaling prijzen 

Gewonnen geld prijzen worden uiterlijk binnen 6 werkdagen 

overgemaakt op bankrekening van de winnaar(s). Het 

bankrekening waarvan het inschrijfgeld is betaald zal gebruikt 

worden voor de overmaking van de geldprijzen. De 

beoordelingskaarten worden aan de kooien bevestigd en kunnen bij 

het uitkooien worden meegenomen. 

De prijzen onder “JEUGDPRIJZEN” kunnen op het secretariaat 

worden opgehaald. 

 

Artikel 20 Voorwaarden voor het winnen van prijzen 

Om voor een prijs in aanmerking te komen, moet het dier in 

concurrentie zijn en ten minste het predicaat ZG hebben behaald. 

Om voor H.E.P. 9   in aanmerking te komen, dienen jonge dieren 

op gewicht te zijn. 

 

Artikel 21 Rookverbod 

Het is streng verboden in de tentoonstellingsruimte te roken. 

 

Artikel 22 Keurstokjes en dieren uit de kooien halen 

Zonder toestemming van het tentoonstellingsbestuur is het 

verboden tijdens de tentoonstelling dieren uit de kooien te halen, of 

andere dieren dan die zijn ingeschreven op de tentoonstelling aan te 

voeren. Het gebruik van keurstokjes is voorbehouden aan de 

keurmeesters. 

 

Artikel 23 Reclames 

Reclames betreffende deze tentoonstelling kunnen tot 31 december 

2020 in behandeling worden genomen. 

 

Artikel 24 Entbewijzen 

Hoenders: 

Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoenders, dwerghoenders 

en siervogels worden toegelaten van fokkers, die al hun 

hierboven genoemde dieren hebben laten enten tegen pseudo-

vogelpest. Elke inzending hoenders, dwerghoenders en siervogels 

dient vergezeld te gaan 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 

leeftijd en de ringnummers van de betreffende dieren. Het 

origineel van de entverklaring wordt bewaard door de 

verenigingssecretaris van de vereniging waarvan men lid is. 

Wijzigingen in het entbewijs maken dit ongeldig. 

Mocht er een vervoersverbod zijn voor pluimvee, dan krijgen de 

inzenders hun inschrijfgeld terug. 

 

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 

geldige 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. 

 

De entbewijzen dienen gelijktijdig met het inschrijfformulier 

digitaal verstuurd te worden naar: nutensportwezep@gmail.com  

Indien het entbewijs is afgegeven door de dierenarts nadat u het 

inschrijfformulier hebt verzonden, dienen de entbewijzen bij het 

inkooien op het secretariaat te worden afgegeven.  

Dieren waarvan geen geldig entbewijs aanwezig is worden niet 

toegelaten tot de tentoonstellingsruimte. 

 

Artikel 25 Jeugdklasse (C-klasse) 

Konijnen geboren na 30 april 2020 worden ingedeeld in een 

jeugdklasse (ook wel C-klasse genoemd). Deze dieren hoeven voor 

wat betreft gewicht en grootte niet aan de eisen te voldoen. 

Ze dingen dan ook niet mee naar hoofdereprijs 9.  

Inzenders hebben de mogelijkheid om deze dieren NIET in de        

C-klasse te laten indelen. Dit moet op het inschrijfformulier 

worden aangegeven. 

 

mailto:nutensportwezep@gmail.com


Artikel 26 AOC-klasse 

Indien een dier in de AOC-klasse moet worden ingedeeld, moet dit 

op het inschrijfformulier worden aangegeven.   

Voor de AOC-klasse is een aparte prijs per diergroep beschikbaar. 

De dieren dingen niet mee naar de overige prijzen, behalve prijs 

400. 

 

Artikel 27 Niet voorzien 

In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het 

tentoonstellingsbestuur. 

 

 

Mensen die willen helpen met het opbouwen van de show of 

tijdens de keurdag, kunnen dit kenbaar maken op het 

inschrijfformulier. Wanneer wij van uw aanbod gebruik willen 

maken, krijgt u daarvan tijdig bericht. 

 

 



 



HOOFDEREPRIJZEN  

1  Mooiste Hoen       € 20,00 
2  Mooiste Dwerghoen       € 20,00 
3  Mooiste Serama       € 20,00 
4  Mooiste Kwartel, Patrijs of Frankolijn, Lach-, Diamant-  
    of Oorspronkelijke duif   € 20,00 
5  Mooiste Fazantachtige, oorspronkelijke Kamhoender,  
    Pauw, Kalkoen, Parelhoen, overige Siervogel € 20,00 

6. Mooiste gedomesticeerde Watervogel    € 20,00 

7. Mooiste oorspronkelijke Watervogel    € 20,00 

8  Mooiste Sierduif      € 20,00 
9  Mooiste Konijn       € 20,00 
10 Mooiste Cavia       € 20,00 

 
Bovenstaand schema geldt als er minimaal 50 dieren in een 
diergroep zijn ingezonden. Wanneer er 25 tot 49 dieren in een 
diergroep zijn ingezonden wordt de prijs € 10,00. Zijn er minder dan 
25 dieren ingezonden dan gelden alleen de keurmeestersprijzen. 
  

KEURMEESTERSPRIJZEN  
Iedere keurmeester mag in elke diergroep die hij keurt de volgende 
prijzen uitloven:  

14 5 - 15 dieren  fraaiste  € 2,50  
15 16 - 30 dieren  fraaiste  € 3,50  
16  op 1 na  € 2,50  
17 31 - 50 dieren  fraaiste  € 4.50  
18  op 1 na  € 3,50  
19  op 2 na  € 2,50  
20 51 - 80 dieren  fraaiste  € 5,50  
21  op 1 na  € 4.50  
22  op 2 na  € 3,50  
23  op 3 na  € 2,50  

 

 

RASSENPRIJZEN   
5 - 14  ingezonden dieren  € 2,00 voor de beste  
15 - 29 ingezonden dieren  € 3,00 voor de beste  

   € 2,00 voor de beste op 1 na  
30 en meer ingezonden dieren  € 4,00 voor de beste  
   € 3,00 voor de beste op 1 na   
  € 2,00 voor de beste op 2 na  



PUNTENGELD  

Voor de ingezonden dieren geldt het volgende puntengeld:  
            Punten 97 en meer  € 2,50  
 Punten 96 en 96,5   € 1,50  
 Punten 95 en 95,5   € 1,00  

 

JEUGDPRIJZEN (alleen te winnen door jeugdleden)  

In elke diergroep geldt het volgende prijzenschema  
2  -  5 dieren  fraaiste  medaille  
6  - 12 dieren  fraaiste  standaard  
  op 1 na  medaille  
13 - 20 dieren  fraaiste  bekertje  
  op 1 na  standaard  
  op 2 na  medaille  
21 - 80 dieren  fraaiste  beker  
  op 1 na  bekertje  
  op 2 na  standaard  
  op 3 na  medaille  

  

JEUGDKLASSE KONIJNEN  (C-klasse , zie artikel 25)  
10 - 20 dieren  fraaiste  € 5,00  
meer dan 20 dieren  fraaiste  € 8,00  
  op 1 na  € 5.00  

  

COLLECTIEPRIJS  
Iedere inzender die minimaal 6 dieren in een diergroep inzendt, dingt 
mee naar de collectieprijs in die diergroep.  
Er moeten minimaal twee inzenders zijn die meedingen naar deze prijs in 
die diergroep. De 6 hoogste punten worden bij elkaar opgeteld. De 
inzender met de meeste punten wint. Bij gelijk aantal punten gaat jong 
voor oud.  

43.  fraaiste collectie in een diergroep  € 15,00  
  

AOC-KLASSE  
Voor elke diergroep waarin minimaal 5 dieren in de AOC-klasse zijn 
ingeschreven.  

44   fraaiste  €   5,00  
 
 
 
 
 



PRIJZEN BONDEN:  
 

Erna Sanders, secretaris  
Van Galenstraat 4, 7622 XP Borne   
Telefoonnummer: 074-2664735 
secretaris@kleindierliefhebbers.nl  
 

400. Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) stelt op alle erkende 
tentoonstellingen voor zowel de erkende klasse als de AOC en Vrije 
Klasse € 5,00 beschikbaar per 20 ingeschreven dieren die tot de KLN 
diergroepen behoren, mits het predicaat tenminste ZG is. Ook dieren 
met buitenlandse EE merken of ringen van Aviornis en de 
Vogelbonden 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.   
  

800. R-prijs van € 4,00 per 15 ingeschreven sierduiven, ter vrije 
beschikking van de keurmeester. De R-prijs mag niet vallen op een 
dier waaraan al een prijs is toegekend.  

  

PRIJZEN SPECIAALCLUBS:  
Voor ereprijzen beschikbaar gesteld door de Speciaalclubs, 
zie Almanak 2020.  
 



 

 
Website: www.chinchilaclub.nl 
Email: info@chinchillaclub.nl 

 

De Nederlandse Chinchillaclub stelt op deze show extra 

clubprijzen ter beschikking. Deze prijzen worden enkel uitgekeerd 

als er in totaal minimaal 20 dieren van onze clubrassen ingezonden 

zijn op deze show. Deze prijzen zijn extra bovenop het reeds 

bekende prijzenschema vermeld in de Almanak 2020. 

 

1 Fraaiste dier van gezamenlijke clubrassen €12,50 

2 Fraaiste dier van gezamenlijke clubrassen ander geslacht €7,50 

 

http://www.chinchilaclub.nl/
mailto:info@chinchillaclub.nl


 

 

 

Jongdierendag Sport Veredelt Oldebroek 
 

Hoofdereprijzen voor jonge dieren 

Op de Jongdierendag zijn de volgende hoofdereprijzen te winnen: 

H.E.P. 1 Wisselbokaal + oorkonde voor de fraaiste grote hoen 

H.E.P. 2 Wisselbokaal + oorkonde voor de fraaiste  

dwerghoen 

H.E.P. 3 Wisselbokaal + oorkonde voor de fraaiste Serama 

H.E.P. 4 Wisselbokaal + oorkonde voor de fraaiste sierduif 

H.E.P. 5 Wisselbokaal + oorkonde voor het fraaiste konijn 

H.E.P. 6  Wisselbokaal + oorkonde voor de fraaiste cavia 

H.E.P. 7 Wisselbokaal + oorkonde fraaiste oorspronkelijke,  

lach- / diamantduif 

 

Deze hoofdereprijzen zijn alleen te winnen door leden van Sport 

Veredelt en Nut en Sport jonge dieren welke geringd of getatoeëerd 

zijn in het jaar van de Jongdierendag. Zoals de naam al aangeeft 

zijn deze bokalen beschikbaar gesteld door de Fa. Gardenbroek. De 

winnaar krijgt de bokaal een jaar in bezit, waarna deze hem op de 

ledenvergadering voor de volgende Jongdierendag weer in 

ongeschonden staat moet inleveren bij de tentoonstellings-

secretaris.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens sport veredelt 

Aart Deetman 



KAMPIOEN “NUT EN SPORT” WEZEP E.O.  

In de volgende groepen worden kampioensprijzen toegekend:  

 

Deze prijzen zijn te winnen door leden van Nut en Sport Wezep  

en leden van Sport Veredelt Oldebroek 

 

Per diergroep is de kampioensprijs € 12,00  

 

Groep 1:  

 

Hoenders 

  

Groep 2:  Dwerghoenders       

Groep 3:  Sier- en Watervogels     

Groep 4:  Sierduiven        

Groep 5:  Konijnen         

Groep 6:  Cavia’s        

  

Winnaar van de groep is hij of zij die met 4 dieren het hoogste 

aantal punten in die groep behaalt.  

Er hoeven geen dieren van tevoren worden opgegeven.  

Zowel oude als jonge dieren tellen mee voor deze prijzen. 

Minimaal concurrentie van 2 leden in een groep. Bij gelijk aantal 

punten tellen de punten behaald door jonge dieren dubbel. Is het 

aantal punten dan nog gelijk, dan zal de winnaar zijn degene die 4 

dieren in 1 ras tentoonstelt. Mocht er dan nog geen beslissing zijn 

dan zal de prijs worden gedeeld. De gecombineerde groep sier- en 

watervogels bestaat uit de groepen oorspronkelijke watervogels, 

gedomesticeerde watervogels,  

Kwartels/ Patrijzen/Frankolijnen/Lachduiven/Oorspronkelijke 

duiven en Fazantachtigen/Oorspronkelijke 

Kamhoenders/Pauwen/Kalkoenen/ Parelhoenders/overige 

siervogels.  

Wanneer in een van deze 4 groepen meer dan 4 leden inzenden, zal 

de groep als aparte groep worden beschouwd.  

Puntentelling: Hiervoor worden de punten welke zijn vermeld op 

de beoordelingskaart opgeteld.  

  

 

 



 

 

 

KLEINDIERENSPORT VERENIGING “NUT EN SPORT” 

WEZEP e.o.  

Opgericht op 9 april 1926 en sindsdien een actieve en gezellige 

vereniging, bestaande uit fokkers van Hoenders, Dwerghoenders, 

Sierduiven, Sier- en Watervogels, Konijnen, Cavia’s en andere 

kleine knaagdieren.  

Lidmaatschap: Senioren € 15,00 per/jaar  Jeugdleden € 5,00 

per/jaar  

Verenigingssecretaris:   A. v.d. Streek  

           Stationsweg 75, 8091 AC Wezep  

          Tel: 038-3765308  

                        Website: nutensport-wezep.nl  

   e-mail: nutensportwezep@hotmail.com  

 

 

 

 

 



  

      

Routebeschrijving naar het tentoonstellingsgebouw.  

 

Vanaf Zwolle over oude IJsselbrug rechtdoor richting  

Hattemerbroek/Wezep.U rijdt dan op de Zuiderzeestraatweg. Op de 

rotonde gaat u rechtdoor. Na ongeveer 500 meter gaat u de tweede weg 

links, dit is de Hanesteenseweg. Die blijft u volgen tot over het spoor. Na 

400 meter (50 meter over het spoor) maakt de weg een bocht naar links 

en gaat over in het Vijzelpad. Na 800 meter, direct na het viaduct onder 

de A50, is links het ruitersportcentrum.  

  

Als u via de A50/N50 komt neemt u de afslag Hattem.  

Komende vanaf richting Kampen gaat u aan het einde van de afslag 

rechtsaf. Komende vanaf de richting Apeldoorn gaat u aan het einde van 

de afslag linksaf.  

Na ongeveer 400 meter (Kampen)/ 700 meter (Apeldoorn) rechtsaf. Dit is 

de Hanesteenseweg. Deze weg blijft u 1300 meter volgen tot de 

Tsplitsing en daar gaat u rechts. Dit is het Vijzelpad. Na 800 meter, direct 

na het viaduct onder de A50, is links het ruitersportcentrum.   
 

 

 

 

 

 

 

                       █ ruitersportcentrum  

   





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


