Vraagprogramma van de 75e Club Tentoonstelling
met de inzendingsvoorwaarden
Vrijdag 29 en Zaterdag 30 November 2019
In de accommodatie van
de Firma Huizer
Langeweg 97 te H.I.Ambacht
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Sluitingsdatum inschrijving 16 november 2019
Mailadres: akpvhiambacht@gmail.com
Tentoonstellingssecretaris 				
A. Huizer Jzn. 						
Boskamp 108 						
3343 EB H. I. Ambacht 				
078-6818148 						

Penningmeester
J. Visser
Paulusweg 171
3341 CW H. I. Ambacht
0612941563

AMBACHTSE KONIJNEN- EN PLUIMVEEFOKKERS VERENIGING

Voorwoord
Geachte sportvrienden en -vriendinnen,
Dit jaar vieren we het 75 jaar bestaan van APKV. We hebben
dit jaar al drie prachtige activiteiten gehad. In mei werd het
feestjaar gestart met de geslaagde feestavond, in juni hebben
we een hokbezoek georganiseerd en hebben we bij diverse
leden in de hokken kunnen kijken. En wat dacht u van de
gezellige en zeer geslaagde jongdierendag met 700 dieren!
Over enkele weken wordt het volgende feestje voor u
georganiseerd, namelijk de 75ste clubtentoonstelling. Deze
show moet het spektakelstuk worden om het jubileum jaar
grandioos af te sluiten.
Ook dit jaar stelt de Firma A. Huizer aan de Langeweg 97 zijn
bedrijfsruimte weer beschikbaar om onze 75ste
clubtentoonstelling onder te brengen. We vinden het
fantastisch om in deze mooie accommodatie onze show te
mogen houden. Hartelijk dank hiervoor! Op 29 en 30
november wordt de bedrijfshal omgetoverd tot een mooie
kleindierenshow. Er is ruimte genoeg en de faciliteiten zijn
uitstekend. Een mooie locatie om een geweldige show neer te
zetten, maar zonder inzendingen hebben we natuurlijk geen
tentoonstelling.
Dit jaar krijgt iedere inzender, vrijwilliger, keurmeester een
bos bloemen mee naar huis. En wat dacht u van de LED TV
die u kunt winnen met u ingezonden dieren, want uw
kooinummer is uw lotnummer. Hoe meer dieren u inzend hoe
meer kans u maakt op de LED TV. Deze prijzen worden
geschonken door Max en Atie Verwaal en we willen ze
hartelijke danken voor deze gulle gift!
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Het keurmeesterskorps is met zorgvuldigheid uitgezocht. Met
veel deskundigheid worden uw dieren van een prima
beoordeling voorzien en worden de clubkampioenen 2019
uitgemaakt. Naast het uitzoeken van de clubkampioenen is er
een uitgebreid prijzenschema te verdelen onder de diverse
diergroepen door de keurmeesters. De kampioenen kunnen
prachtige geldprijzen winnen en voor iedere kampioen hangt
er een mooie rozet aan de kooi.
Wij als bestuur hopen dat u enkele dieren aan ons
toevertrouwd. Zodat we met z’n alle er een fantastische show
van kunnen maken!
Wij hopen u tussen de kooien te mogen ontmoeten op onze
75ste clubtentoonstelling.
Ik wens u nog een sportief tentoonstelling seizoen toe.

Met vriendelijke sportgroeten.
P.A. Bakker
Voorzitter
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Bestuur:
Ere-voorzitter:
Ereleden:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Algemene zaken:
PR zaken/2e secr.
Adviseur Techn. zaken:
Bestuurslid:

A. Huizer Azn.
A. Huizer Jzn en J Visser
P.A. Bakker
A. Huizer Jzn.
J. Visser
A. Huizer
J.L.H. van Oorschot-Andriessen
J. Buyze
H. Verhoeff

Tentoonstellingssecretaris:
A. Huizer Jzn.
Tentoonstellingspenningmeester: J. Visser
NL86INGB0000627614
Administratie:
A. Huizer
Langeweg 474,
2995 BJ Heerjansdam
06-51395280
E-mail: akpvhiambacht@gmail.com
Tevens het adres, waar uw inschrijfformulier naar toegezonden moet
worden.
Dierenarts:

Dierenartsenpraktijk H.I.Ambacht

Gedelegeerde:

J. Ham, Vlaardingen

Commissie van bijstand:

Verlotings-commissie:

L. van Bochoven, H. den
Butter, P.C. den Ouden, W.C. Kok,
K.Opschoor, I. Schaeffer- Verwoerdt .
S. Bravenboer.W.van Dongen,
B.Mimpen, W. Stout, M. Huijzers,
B. Heikoop, J. Droogendijk, J. van
Oorschot, G. v.d. Laar. A. de Fockert,
A. Riedijk.
J. Buyze, J. Bakker-Kruidhof,
J. v.d. Waal-Huizer, N.M. HuizerOvervoorde
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Zaterdag om 17.00 uur uitkooien
Keurmeesters:
Konijnen: J. v.d. Steeg
Groep 1 + 4
H. v. Weelden
Groep 3 + eur
J. Vijfvinkel
Groep 1
A. Hertogh
Groep 2 + 4 + 5
P. Oude Groothuis
Groep 6
P. van Lune
Groep 7
J. van Lune
Groep 7

(A) HEP
(A) HEP
(A) HEP vz
(B)
(A)
(A)
(C)

Cavia´s : P. Kraaijeveld

(A) HEP

Hoenders: A. Rijs
Dwerghoenders: F. v.d. Wal
A. Rijs
Serama’s: F. v.d. Wal
Oorspr. Duiven, siervogels: A. Deetman

(A) HEP vz
(A)
(A) HEP
(A) HEP

Gedomesticeerde Watervogels: A. Deetman
Oorspronkelijke Watervogels: A. Deetman

(A) HEP
(A) HEP

Sierduiven: W. v.d. Wal

(A) HEP

Wijzigingen onder voorbehoud.

Bij het in kooien is er water beschikbaar
om het aan de dieren te geven .
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Hoofdereprijzen:

Konijnen

Hoofdereprijzen:

jeugdklasse Konijnen

1
2
3
4
5
6
7
8

9

Geldprijs +rozet
Rollade
Rollade
Rollade
Rollade
Rollade
Rollade
Rollade

Kampioen konijnen
Fraaiste dier van groep 1.
Fraaiste dier van groep 2.
Fraaiste dier van groep 3.
Fraaiste dier van groep 4.
Fraaiste dier van groep 5.
Fraaiste dier van groep 6.
Fraaiste dier van groep 7.

Geldprijs +rozet Fraaiste dier van de jeugdklasse.

Hoofdereprijzen:

Cavia´s

10
Geldprijs +rozet Kampioen cavia´s.
11
Rollade
Fraaiste cavia groep A.
12
Rollade
Fraaiste cavia groep B.
13
Rollade
Fraaiste cavia groep C.
De cavia´s worden in beschermde kooien geplaatst.

Hoofdereprijzen:
14
15
16
17

Geldprijs +rozet
Rollade
Rollade
Rollade

Hoofdereprijzen:
18
19
20

Hoenders
Kampioen grote hoenders.
Fraaiste dier Europese rassen
Fraaiste dier Overige rassen
Fraaiste trio

Dwerghoenders

Geldprijs + rozet Kampioen dwerghoenders.
Rollade
Fraaiste dier Ned. rassen
Rollade
Fraaiste dier Europese rassen
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21
22

Rollade
Rollade

Hoofdereprijzen:
23

Fraaiste dier Overige rassen
Fraaiste trio

Serama’s

Geldprijs +rozet Fraaiste serama

Hoofdereprijzen: Siervogels
24
25
26
27

Geldprijs + rozet Kampioen siervogels
Rollade
Fraaiste kwartel
Rollade
Fraaiste Patrijs
Rollade
Fraaiste frankolijn

Hoofdereprijzen:
28
29
30

Geldprijs + rozet Kampioen oorspr. duiven
Rollade
Fraaiste oorspr. duif oud
Rollade
Fraaiste oorspr. duif jong

Hoofdereprijzen:
31
32
33

Gedomesticeerde Eenden

Geldprijs + rozet Kampioen Gedom.Eenden
Rollade
Fraaiste gedom. Eend oud
Rollade
Fraaiste gedom. Eend jong

Hoofdereprijzen :
34
35
36

Oorspronkelijke Duiven

Oorspronkelijke Eenden

Geldprijs + rozet Kampioen Oorspr.Eenden
Rollade
Fraaiste oorspr.Eend oud
Rollade
Fraaiste oorspr.Eend jong
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Hoofdereprijzen :
37
38
39

Geldprijs + rozet Kampioen Ganzen
Rollade
Fraaiste gans oud.
Rollade
Fraaiste gans jong

Hoofdereprijzen:
40
41
42

Ganzen

Sierduiven

Geldprijs + rozet Kampioen Sierduiven
Rollade
Fraaiste Meeuwen rassen
Rollade
Fraaiste Overige rassen

Hoofdereprijzen: Jeugdleden
43

25,00 + rozet

44

10,00

Kampioen alle diergroepen in
Concurentie. Geschonken door
Joost Visser
Res kampioen indien concurrentie

Hoofdereprijzen Collecties
45
46

vleesschotel
rollade

Beste collectie iedere diergroep
Beste collectie op 1 na

Ereprijzen
47

Europese klasse konijnen wordt later bekeken,
afhankelijk van de inschrijvingen

48

Beker aangeboden door W.C. Kok voor Fraaiste
konijn groep 1
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Kampioens prijzen zijn te winnen bij minimaal 10 dieren
per diergroep

DIEREN DIE KAMPIOEN ZIJN MAAR GEEN A-PRIJS
HEBBEN GEWONNEN ONTVANGEN ALSNOG EEN APRIJS

Kampioensprijzen:
10 t/m 20 dieren
21 t/m 50 dieren
50 t/m 100 dieren
101 of meer

€
€
€
€

15,00
20,00
30,00
50,00

Bij minimaal 51 dieren een reserve kampioen

€

20,00

Alle hoofdereprijzen zijn te winnen met minima ZG-93pnt

De groepsprijzen zijn te winnen met minimaal 10
dieren en 2 rassen
De hoofdereprijzen worden uitgereikt zaterdagmiddag 30
november rond de klok van 16.30 uur.
Rassenprijzen te winnen bij:
B-prijs
bij 2 tot en met 7 dieren
A-prijs
bij8 tot en met 12 dieren
A + B prijs
bij 13 tot en met 18 dieren
A + B + C prijs
bij 19 tot en met 25 dieren
A + B + C + D prijs
bij 26 tot en met 32 dieren
A + AA+B + C + D prijs bij 33 tot en met 40 dieren
A prijs
Rollade
B,C,D prijs
Kip drumsticks
Indien u een sportprijs wilt, moet u dit op het inschrijfformulier
vermelden.
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Collectie.

U kunt ook weer een collectie inschrijven, een collectie zijn 4 dieren
van één ras. Jeugdklasse dieren doen ook mee.
Indien u mee wilt doen voor de collectie prijs, moet u dit invullen
onder op het inschrijfformulier.
Er wordt op punten gekeurd, dus punten gelden als waardering.
De collectie prijs is te winnen bij minimaal 5 collecties.
De 2e collectie prijs is te winnen met minimaal 10 collecties.

1 collectie per inzender per ras.
INZENDINGSVOORWAARDEN:

Art.1.
Voor algemene tentoonstellings-bepalingen zie almanak 2019.
Art.2.
Gevraagd worden op deze tentoonstelling alle erkende rassen en
kleuren AOC en vrije klassen en Europese klassen konijnen, cavia´s,
grote hoenders en dwerghoenders, serama`s, sier en watervogels en
sierduiven
Zowel oud als jong. Konijnen ingeschreven in de Jeugdklasse ( C
klasse) moeten geboren zijn na 30 april.
Cavia’s kunnen ingedeeld worden in de klasse A = ouder dan 9
maanden, klasse B = 6 tot en met 9 maanden en klasse C = 3 tot en
met 5 maanden.
Trio hoenders en dwerghoenders.
Art.3.
De inschrijving dient te geschieden op bijgaand inschrijfformulier.
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 per dier en € 5,00 voor trio
hoenders en € 3,00 voor de catalogus één per gezin verplicht.
Geen administratiekosten
Het inschrijfformulier kan tot en met zaterdag 16 november bij de
administratie worden ingeleverd.
Betalingen dienen te geschieden aan onze Penningmeester op giro
NL86INGB0000627614 t.n.v. Penningmeester A.K.P.V.
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Wanneer je jeugdlid bent dient dit duidelijk vermeld te worden op het
inschrijfformulier.
Art.4.
Jeugdleden zijn zij die op 1 maart 2019 nog niet de leeftijd van 17
jaar hadden bereikt.
Art.5.
De ingeschreven dieren kunnen worden ingekooid op 28 november
2019 van 15.00 tot 21.00 uur.
Het afhalen van de dieren kan geschieden op zaterdag 30 november
2019 na 17.00 uur.
Art.6.
De keuring zal plaatsvinden op vrijdag 29 november 2019 en is
alleen toegankelijk voor hen die daar hun werkzaamheden hebben of
die door het bestuur zijn uitgenodigd.
Art.7.
De uitspraak van de keurmeester is definitief en zonder beroep.
Art.8.
De tentoonstelling is voor publiek geopend op vrijdag 29 november
2019 van 19.00 tot 22.30 uur en op zaterdag 30 november 2019 van
10.00 tot 17.00 uur.
Art.9.
Reclames worden na 1 januari 2020 niet meer in behandeling
genomen.
Art.10.
Hoofdereprijzen kunnen gewonnen worden met minimaal het
predikaat ZG.
Art.11.
De hoofdereprijzen worden uitgereikt op zaterdagmiddag 30
november 2019 om 16.00 uur.
Art.12.
Het is verboden in de tentoonstellingsruimte te roken.
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Art.13.
Gelden van ingeschreven doch niet ingezonden dieren vervallen aan
de TT kas.
Art.14.
Pluimveefokkers dienen hun ent-bewijs mee te brengen met het
inkooien. Het ent-bewijs dient getekend te zijn door de eigenaar en
de dierenarts die de dieren heeft geënt.
De dieren moeten zijn worden geënt tegen pseudo vogelpest.

Art. 15.
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 RHDentverklaring. Deze verklaring dient getekend te zijn door
de eigenaar en de dierenarts die de enting heeft verricht en dient de
opgave te bevat- ten van het ras, de te exposeren oormerken en de
toegepaste entstof.
De entverklaring wordt tijdens het inkooien aan een afgevaardigde
van het tentoonstellingsbestuur overhandigd.
Art. 16. AVG WET.

(wet persoonsgegevens)U dient
verplicht eenmalig het inschrijfformulier in te vullen
i.v.m. toestemming adresgegevens in de katalogus en
foto’s voor de website te mogen gebruiken tot
wederopzegging lidmaatschap.
Art.17.
In het geval dat het tentoonstellings reglement niet van toepassing is
beslist het bestuur.
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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.
Deze prijzen zijn volledig ter vrije beschikking van de keurmeester
en worden bij voorkeur toegekend aan dieren die geen andere prijzen
hebben gewonnen.
Secr. B.T.M. Sanders, 0742664735, p/a van Galenstraat 4

7622 XP Borne
Toekenning

a. De keurmeester kent per 20 ingeschreven nummers één KLNprijs 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, worden
bij voorkeur toegewezen aan dieren waaraan nog geen andere prijzen
zijn toegekend, maar die er op één of andere wijze uitspringen of
relatief bijzonder zijn (moeilijkheidsgraad/zeldzaamheid in
combinatie met relatief hoge kwaliteit) en om die reden moeten
worden beloond.
d.

Alleen dieren met ZG of hoger komen in aanmerking.
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e. Ook met Entente erkende EE merken of ringen gekenmerkte
buitenlandse dieren en oorspronkelijke soorten sier-, watervogels en
oorspronkelijke duiven met ringen van Aviornis (AO) of de
vogelbond NBvV komen in aanmerking.

NBS-ereprijzen op tentoonstellingen
Voor toekenning van NBS-prijzen op tentoonstellingen gelden de
volgende voorwaarden:
a. er moet sprake zijn van een door het FB goedgekeurde
tentoonstelling;
b. de organiserende vereniging, speciaalclub of
tentoonstellingsorganisatie moet lid zijn van de NBS;
c. wanneer meer instanties als onder b bedoeld gezamenlijk een
tentoonstelling organiseren dan moet tenminste één van deze
instanties lid zijn van de NBS;
d. de R-, K- en E-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 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 werkelijk ingeschreven sierduiven, ter
vrije beschikking van de keurmeester.
Een R-prijs mag enkel worden toegekend aan dieren waarvan nog
geen andere door de tentoonstellingsorganisatie uitgeloofde prijs is
toegekend en minimaal 93 punten hebben behaald.

Adres: Dennis Meesters, Aalmoezenier Verheggestraat 16,
6221 TG Maastricht. Tel. 06-30414170 (na 18.00 uur)

Zaterdag om 17.00 uur uitkooien

Het is verboden om in het gebouw te roken !!
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Vele handen maken licht werk.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u zich opgeeft
om te helpen met opbouwen op woensdag avond 21
november om 19.00 uur en/of afbreken, na uitkooien.
Opgeven aub op het inschrijfformulier.

15

DRUKWERK

A

.K . P. V

.

Mevr.
Aan de heer ...................................................................................................................................
Mej.

........................................................................................................................................................

t

Hen

r

.........................................................................................................................................................

ch

d
Afz. A. Huizer Jzn
Boskamp 108
3343 EB Hendrik Ido Ambacht

ik
Ido Am

a
b

