VRAAGPROGRAMMA
OPEN-TENTOONSTELLING
25 en 26 oktober 2019

MIDDEN GRONINGEN SHOW
georganiseerd door:

De Menterne Julianaplein 1 Muntendam

Beste sportfokkers,
Voor u ligt weer het vraagprogramma voor onze jaarlijkse kleindieren-tentoonstelling
‘De Midden Groningenshow’ in de sporthal bij ‘De Menterne’ te Muntendam.
Deze geheel verbouwde hal hebben we vorig jaar voor het eerst in deze hoedanigheid
in gebruik mogen nemen. De reacties die we toen mochten ontvangen waren zeer
positief, waar wij als bestuur en vereniging zeer verheugd over waren. Een andere
opstelling, goede verlichting, klimaatbeheersing en een goede catering voor de
inwendige mens, zijn zaken die meewegen om er een mooie show van te kunnen
maken. Ook was er veel aandacht voor de jeugdige bezoeker dankzij de inspanningen
van onze jongeren-commissie. Ook dit jaar hopen wij weer zo’n mooie en vooral
gezellige show neer te kunnen zetten en willen wij uw inbreng hiervoor vragen door
middel van het inzenden van uw dieren op onze show. Het is een open-show dus
iedereen is welkom! In dit vraagprogramma treft u een aantrekkelijk prijzenschema
aan. Ook organiseren wij dit jaar weer de competitie ‘Topfokker van de provincie
Groningen’. Dit doen we samen met de verenigingen W.P.K.C. te Winschoten en PKV
Fivelingo te Appingedam e.o..
Het zou fantastisch zijn als u ook uw mede sportvrienden kunt bewegen om bij ons in
te zenden!
Graag hopen wij u te mogen ontmoeten tussen de kooien op onze tentoonstelling op
25 en 26 oktober 2019.
Namens het bestuur van PKV Muntendam e.o.,
Abel Schut (voorzitter)

Controlerend dierenarts:

Dierenkliniek Noord Nederland
Aquapark 4, Veendam. Tel.: 0598-622234

Gedelegeerde FB:
H.E. Poortinga

Leens

Tentoonstelling secretaris:

J. Wever
Bredeweg 6, 9649 JJ Muntendam
Tel. 06-14016057 • jtwever@kpnmail.nl
1. Sluitingsdatum inschrijving: 9 oktober 2019.
Inschrijfformulieren sturen aan: tentoonstellingssecretaris
J Wever, Bredeweg 6, 9649 JJ Muntendam
Of via de mail: jtwever@kpnmail.nl
Inschrijfgeld:

€ 3,50  per enkel nummer.
€ 3,00 bij 6 of meer inzendingen
€ 4,50  per trio hoenders.
€ 4,00  catalogus.
€ 2,-  porto- en administratiekosten
Over maken op: bankrek. NL07 RBRB 0677 0572 88
t.n.v. Pluimvee en Konijnenclub Muntendam
2. Inzenddatum dieren:
Woensdag 23 oktober 2019 tussen 14:00 en 20:00 uur.
Inzendadres: De Menterne Julianaplein 1  Muntendam
3. Afhalen van gekochte dieren.
Afhalen dieren: Zaterdag 26 oktober vanaf 15:30 uur.
4. Openingstijden:
Tentoonstelling:
Kantoor/ adm.:
Verkoop bureau:
Uitkooien:

Vrijdag 25 oktober
Zaterdag 26 oktober
Zaterdag 26 oktober
Vrijdag 25 oktober
Zaterdag 26 oktober
Zaterdag 26 oktober

19:00-22:00 uur
10:00-16:00 uur
14:00-16:00 uur
19:00-22:00 uur
10:00-15:00 uur
16:00 uur.

5. Tentoonstellingsbestuur:
A. Schut			
J. Wever			
J.A. Schmaal		
H. Jager			
H. Mulder		
H. Schuur		
T. Venema		
J. Brouwer		
6.

voorzitter
penningmeester / TT secretaris
2e voorzitter
secretaris
lid
lid
lid
lid

Jongeren comité
A. Ludolphie
E. Ludolphie-Orsel
P. Jager
H. Munneke
M. Walstra
E. Kip

Keurmeesters:
Konijnen.
G. Lenselink
A keurmeester te Vorden
Kl.Chinchilla, Rex. Deilenaar, Ned.Hangoordwerg, Satijn, Triantha, Rijnlander, Rex.
Voskonijn, Gr.Zilver en de C- klasse
P. Oude Groothuis A keurmeester te Hengelo
Vlaamse Reus, Engelse hangoor, Hollander, Kleurdwerg, Tan, Luchs.
Alle niet genoemde rassen
J.Meijer
B keurmeester te Zevenhuizen
Belgische haas, Wener, Wener wit, Witte van Hotot, Pool
Hep;  P. Oude Groothuis (voorzitter) G. Lenselink, J. Meijer
Keurmeesters:
Hoenders en dwerghoenders.
T. Boschma
A keurmeester te  Balk
Rassen groot; Hollandse hoen, Gron. Meeuw en alle niet genoemde rassen
Rassen kriel;New Hampshire, Australorp , Barnevelder , Gron. Meeuw
en alle niet genoemde rassen
A van der Streek
B keurmeester te Wezep
Rassen groot; Leghorn, Brahma , Australorp, Lakenvelder.
Rassen kriel; Leghorn, Hollandse kriel , Lakenvelder kriel
L. van Wetering
A keurmeester te IJmuiden
Rassen groot; Wyandotte, Nrd Holl. Hoen
Rassen kriel; Wyandotte, Welsumer
B. van Es
B.keurmeester te  Heerenveen
Rassen kriel; Orpington , Langshan , Mod.Eng. Vechtkriel , Sussex

M.Ykema
B keurmeester te   Joure
Rassen kriel; Antw.baardkriel , Grubbe baardkriel , Dresdener , Cochin , Chabo
H.E.P,  L. van Wetering ( voorzitter)  T.Boschma, M.Ykema
Keurmeester:
Serama
M.Ykema
A keurmeester te Joure
Tevens  H.E.P jury
Keurmeester:
Watervogels  en Oorspronkelijke Duiven
J. C. van Riessen A- Keurmeester te Morra
Alle rassen, tevens H.E.P.- jury.
Keurmeester:
Cavia’s.
J. C. van Riessen A- Keurmeester te Morra
Alle rassen, tevens H.E.P.- jury.
Keurmeester:
Kwartels, Patrijzen en Frankolijnen
J. C. van Riessen B- Keurmeester te Morra
Alle rassen, tevens H.E.P.- jury.
Keurmeester:
Sierduiven
W. Halsema
A keurmeester te Oldeholtpade
Alle rassen tevens H.E.P jury

Algemene Tentoonstellings Bepalingen
1. Deze open tentoonstelling wordt  gehouden volgens het Tentoonstellingsreglement van het Facilitair Bureau KLN-NBS. Elke inzender wordt geacht
hiermee op de hoogte te zijn.
2. Voor algemene tentoonstelling bepalingen zie Almanak 2019
3. Kleine knaagdieren alleen in eigen kooien.
4. Bij de keuring worden toegelaten: het tentoonstellingsbestuur en door dit bestuur
aangewezen personen.
5. Beoordelingen worden geschreven op enkelvoudige beoordelingskaarten.
6. Inzenders, die dieren wensen te verkopen, kunnen op het inschrijfformulier
hiervan melding maken. Ook tijdens de tentoonstelling kunnen dieren te koop
worden gezet. De prijs van een verkoopkaart is € 1,00 De verkoopprijs van een
dier mag tijdens de tentoonstelling niet worden gewijzigd.
7. Voor de tentoonstelling kunnen dieren worden ingeschreven van alle erkende
rassen en kleurslagen, Cavia’s, Konijnen, Konijnen in de C-Klasse Sierduiven,
Hoenders en Dwerghoenders. Trio Hoenders en Dwerghoenders, Serama in de
jeugd, A B, en C klassen, evenals Water- en Siergevogelte.

8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

Iedere inzender moet lid zijn van een vereniging, en in het bezit van een geldige
lidmaatschaps- of fokkerskaart 2019 van de betreffende Bond.
Aan inschrijfgeld moet worden betaald € 3,50 per enkel nummer, en € 4,50 per
trio. Voor alle inzenders (één per gezin) is de catalogus à € 4,00 verplicht. Iedere
inzender wordt € 2,- porto- en administratiekosten in rekening gebracht. Het
inschrijfgeld van niet ingezonden dieren vervalt aan de tentoonstellingskas.
Inschrijfbiljetten voorzien van volledige oormerken moeten voor 9 okt 2019
worden bezorgd of gezonden aan de tentoonstellingssecretaris Dhr.J.Wever.
Bredeweg 6 9649 JJ Muntendam of via de mail ; jtwever@kpnmail.nl
Het inschrijfgeld moet direct bij inzending van het inschrijfbiljet worden overgemaakt op banknummer NL07 RBRB 0677 0572 88 t.n.v. Pluimvee en Konijnenclub Muntendam. o.v.v. tentoonstelling 2019. Inschrijfformulieren waarop geen
betaling volgt, worden terzijde gelegd.
Iedere inzender ontvangt voor het ingeschreven nummer een label, welke aan de
kist of mand bevestigd moet worden. De dieren moeten in deugdelijk verzend
materiaal worden aangeboden. De bezorging of toezending van de dieren moet
franco geschieden op woensdag 23 okt 2019 tussen 14.00 en 20.00 uur in de
tentoonstellingshal.
Om de collectieprijs te kunnen winnen dient men 6 dieren van 1 ras op het
inschrijfformulier aan te merken Bij gelijk aantal punten beslist het lot.
Gewonnen prijzen kunnen op zaterdag 26 okt 2019 14.00 – 16.00 uur worden
gehaald op het administratiekantoor.
Reclames van welke aard ook, worden na 1 januari 2020 niet meer in behandeling genomen.
Dieren van diergroepen waarvoor een algemene ent verplichting geldt, moeten
conform de daarvoor geldende regels zijn ingeënt. Legitiem bewijs daarvan moet
bij de inzending aanwezig zijn (entbewijs).
Het bestuur beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet.
VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN KONIJNEN
Entverklaring RHD type 2, af te geven op het TT-secretariaat.
Tot deze tentoonstelling mogen alleen konijnen worden toegelaten van fokkers
die hun tentoonstellingsdieren hebben laten enten tegen minimaal 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.
Inzenders die hun persoonsgegevens niet in de catalogus vermeld willen zien
dienen dit aan te geven op het inschrijfformulier.
Ouders/verzorgers van jeugdinzenders tot 18 jaar dienen op het inschrijfformulier
aan te geven of de persoonsgegevens wel of niet in de catalogus mogen worden
opgenomen.
Voor het bezoeken van deze open tentoonstelling wordt geen entree geheven

HOOFD- en EREPRIJZEN KONIJNEN.
1. € 75,-  kampioen van de show
a.g.b.d. familie Haan van De Menterne
2. € 30,- reserve kampioen
3. € 5,-   mooiste dier groep 1
kleur
4. € 5,-   mooiste dier op 1 na groep 1 kleur
5. € 5,-   mooiste dier groep 2
tekening
6. € 5,-   mooiste dier groep 3
verzilvering/pareling
7. € 5,-   mooiste dier groep 4
kleurpatroon/uitmonstering
8. € 5,-   mooiste dier groep 5
wit
9. € 5,-   mooiste dier groep 6
hangoren
10. € 5,-   mooiste dier groep 7
bijzondere haarstructuur
11. € 15,- mooiste collectie 1 ras (zie reglement, artikel 13)
12. Ereprijs mooiste dier keurmeester
13. € 3,-   mooiste dier elk ras, min. 6 dieren en minimaal pred. ZG 93
14. € 5,-   mooiste overjarige ram, in concurrentie
15. € 5,-   mooiste overjarige voedster, in concurrentie
16. 2x € 3,-ter vrije beschikking van elke keurmeester
HOOFD en EREPRIJZEN KONIJNEN C-KLASSE
Dieren die geboren zijn na 30 april en minstens 12 weken oud zijn kunt u inzenden in
de C klasse. Dit moet u apart opgeven op het inschrijfformulier!
17 €25,- Kampioen van de show
18 €15,- Reserve kampioen
19 2x €3,- ter beschikking van de keurmeester
HOOFD- en EREPRIJZEN GROTE HOENDERS.
20 € 75,-  kampioen van de show
a.g.b.d. familie Haan, van De Menterne
21 € 30,-  reserve kampioen
22 € 15,-  mooiste collectie 1 ras (zie reglement artikel 13)
23 ereprijs mooiste dier van de keurmeester
24 € 3,- mooiste dier elk ras min. 6 dieren en pred. Minimaal ZG 93
25 € 5,- mooiste overjarige haan, in concurrentie
26 € 5,- mooiste overjarige hen, in concurrentie
27 € 5,-  mooiste trio, in concurrentie
28 2x € 3,- ter vrije beschikking van elke keurmeester
HOOFD- en EREPRIJZEN DWERGHOENDERS.
29 € 75,-  kampioen van de show
a.g.b.d. familie Haan, van De Menterne
30 € 30,-  reserve kampioen
31          € 15,- mooiste collectie 1 ras (zie reglement, artikel 13)
32 Ereprijs mooiste dier van de keurmeester
33 € 3,- mooiste dier elk ras, min.6 dieren en pred. Minimaal ZG 93
34          € 5,-  mooiste overjarige haan, in concurrentie
35 € 5,-  mooiste overjarige hen, in concurrentie

36
37

€ 5,-  mooiste trio, in concurrentie
2x € 3,- ter vrije beschikking van elke keurmeester

HOOFDPRIJZEN SERAMA.
38 €25,- Kampioen van de show
39 € 5,-  mooiste Serama A klasse min. 6 dieren
40 € 5,-  mooiste Serama B-klasse min  6 dieren
41 € 5,-  mooiste Serama C-klasse min  6 dieren
42 € 5,-  mooiste Serama haan in de jeugdklasse min. 6 dieren
43 € 5,-  mooiste Serama hen in de jeugdklasse   min. 6 dieren
44 € 10,- mooiste collectie Serama (in concurrentie, zie regelement art. 13)
45 Ereprijs mooiste dier van de keurmeester.
HOOFD en EREPRIJZEN WATERVOGELS.
46 € 25,- voor de mooiste watervogel gedomesticeerd
47 € 25,- voor de mooiste watervogel oorspronkelijk
48. € 10,- voor de mooiste watervogel gedomesticeerd op 1 na.
49 € 10,- voor de mooiste watervogel oorspronkelijk op 1 na.
50 € 5,-  voor de 6 hoogst geplaatste dieren gedomesticeerd
51 € 5,-  voor de 6 hoogst geplaatste dieren oorspronkelijk
52 Ereprijs mooiste dier van de keurmeester
HOOFD en EREPRIJZEN SIERDUIVEN.
53 € 75,-     kampioen van de show a.g.b.d. familie Haan, van De Menterne
54. € 30,-     reserve kampioen
55. € 15,-     mooiste collectie 1 ras( zie reglement artikel 13)
56. € 3,-       mooiste en iedere ras min. 6 dieren en Pred. Minimaal  ZG 93
57 2 x € 3,-  ter vrije beschikking van de keurmeester,
HOOFD- en EREPRIJZEN CAVIA’S.
58 € 25,- voor de mooiste cavia;
59 € 10,- voor de mooiste cavia beer, niet door EP 58
60 € 10,- voor de mooiste cavia zeug, niet door EP 58
61 Ereprijs mooiste dier keurmeester
HOOFD en EREPRIJZEN Siergevogelte-, Oorspronkelijke duivensoorten.
62 € 25 kampioen van de show
63 € 15 reserve kampioen
64 Ereprijs mooiste dier van de keurmeester
65 €10  mooiste collectie
66 € 10,- voor de fraaiste in de groep Fazanten.
67 € 10,- voor de fraaiste in de groep Kalkoenen.
68 € 10,- voor de fraaiste in de groep Ganzen rassen.
69 € 10,- voor de fraaiste in de groep Oorspronkelijke duivensoorten

BIJZONDERE EREPRIJZEN.
70 €12,50 Beschikbaar voor het mooiste konijn in de tekening rassen. a.g.b.d.
Familie Ridderbusch
70 a Bokaal voor de kampioen afdeling duiven a.g.b.d. zustervereniging Leer
70 b Bokaal voor de kampioen afdeling hoenders a.g.b.d. zustervereniging Leer
70 c Bokaal voor de kampioen afdeling dwerghoenders a.g.b.d. zustervereniging Leer
70 d Waardebon €12.50 a.g.b.d. Welkoop  Veendam voor mooiste konijn c klasse
70 e Waardebon €12.50 a.g.b.d. Welkoop Veendam voor mooiste kwartel
EREPRIJZEN VOOR JEUGDINZENDINGEN.
71 beker voor het mooiste konijn
72 beker voor het mooiste konijn op 1 na , niet door EP 71
73 beker voor de mooiste cavia
74 beker voor de mooiste cavia op 1 na , niet door EP 73
75 beker voor het mooiste grote hoen
76 beker voor het mooiste grote hoen op 1 na, niet door EP 75
77 beker voor het mooiste dwerghoen
78 beker voor het mooiste dwerghoen op 1na, niet door EP 77
79 beker voor de mooiste serama
80 beker voor de mooiste serama op 1 na, niet door EP 79
81 beker voor de mooiste watervogel.
82 beker voor de mooiste watervogel op 1 na, niet door EP 81
83. beker voor de mooiste sierduif
84 beker voor de mooiste sierduif op 1 na , niet door EP 83
Bij minder dan:
80 inschrijvingen Grote Hoenders, 150 inschrijvingen Dwerghoenders,
150 inschrijvingen Konijnen, 25 inschrijvingen konijnen in de C-Klasse, 50 inschrijvingen Sierduiven, 40 inschrijvingen Watervogels en Japanse kwartels ,patrijzen en
Francoleinen, cavia en Serama`s 5 inschrijvingen bij Fazanten, Kalkoenen, Ganzen,
oorspronkelijke duiven
Zal de respectievelijke ereprijs nummers bij de desbetreffende diergroepen worden
zullen gehalveerd. Dit betreft de EP- nummers; 1,2, 17,18,20,21,29,30,38,,46,47,48,49
,53,54,58,59,60,62,63,66,67,68,69
Nagekomen ereprijzen zullen naar evenredigheid worden verdeeld.
U wordt verzocht Uw vraagprogramma te bewaren daar alle EP- nummers in de
catalogus zullen worden opgenomen.
Ereprijs 400: Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) stelt ereprijzen beschikbaar op
alle erkende tentoonstellingen voor zowel de erkende klassen als de AOC en de Vrije
Klassen. Voor dieren in alle KLN-diergroepen wordt een KLN-prijs van € 5,00
beschikbaar gesteld per 20 ingeschreven dieren mits de waardering tenminste ZG is.
Ook dieren met buitenlandse EE merken of oorspronkelijke soorten sier- en water-

vogels en oorspronkelijke duiven 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
N.B.S. (5000) R-prijs van € 4.- 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.
DISTRICTSSHOWS.
Serama club, voor prijzenschema informatie almanak 2019
Competitie  “Topfokker Provincie Groningen 2019”
De verenigingen PKV Muntendam e.o., PKV Fivelingshow te Appingedam en de
W.P.K.C. te Winschoten organiseren gezamenlijk de competitie “Topfokker
Provincie Groningen 2019”. U kunt hier gratis aan mee doen. De competitie gaat
over de diergroepen Hoenders en Dwerghoenders, Konijnen, sierduiven en Kwartels
(in concurrentie). De winnaars krijgen een mooie oorkonde en een botanisch
geschenk. De punten van uw 4 aangewezen dieren per groep worden getotaliseerd en
degene met het hoogste aantal punten is winnaar. De uitslag wordt berekend over de
hoogste scores van twee van de drie shows van boven genoemde verenigingen. Om
aanspraak te kunnen maken op de titel Topfokker provincie Groningen moet men dus
minimaal inzenden op twee shows. Men moet per diergroep 4 dieren aanwijzen,
ongeacht ras, kleur of geslacht. De kooinummers dienen tijdens het inkooien
ingeleverd te worden bij het tentoonstellingssecretariaat.
De prijsuitreiking is op zaterdag 9 November 2019 om 14.30 uur op de show van
PKV Fivelingo te Appingedam

Lid worden van PKV Muntendam .e.o.
Lever onderstaande strook in bij onze secr H. Jager Hereweg 19, 9651AA Meeden
                                   Contributie €12,50  per jaar   senior
                                        € 6,50      ,,   ,,     junior
                                        € 10,00    ,,   ,,     donateur
Naam			
Straat en huisnummer
Woonplaats		

………………………….
………………………….
…….................................

DRUKWERK

P.K.V. Muntendam e.o.
J. Wever

Bredeweg 6
9649 JJ Muntendam

