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Algemeen secretariaat:  
Jaap Solle, Kerkdreef 18, 9821 PS Oldekerk 
Telefoon: 0594-505924, email: secretaris@noordshow.nl 
 

SLUITING VAN DE INSCHRIJVING: MAANDAG 25 NOVEMBER 2019 
 
Inschrijven kan uitsluitend schriftelijk. Het inschrijfformulier vindt u ook op onze website, 
www.noordshow.nl. U kunt dit formulier via email of per post sturen naar de diergroep-
secretaris van uw diergroep. Per diergroep een apart formulier gebruiken. 
 
Diergroepsecretaris Hoenders, Dwerghoenders en Serama’s: 
Hetty Borger, Grensweg 6, 7778 HB Loozen  
Telefoon: 06-53925038, emailadres: hoenders@noordshow.nl 
 

Diergroepsecretaris Sier- en Watervogels : 
Aart Deetman, Diepesteeg 3, 8081 PD Elburg 
Telefoon: 0525-684276, emailadres: sier.watervogels@noordshow.nl 
 

Diergroepsecretaris Sierduiven : 
Gerrie Kreeft, Veenschapsweg 38, 7741 NM Coevorden  
Telefoon: 0524518738, emailadres: duiven@noordshow.nl  
 

Diergroepsecretaris Konijnen: 
Geert Jan Groenhof, Zuidlaarderweg 39, 9468 AB Annen 
Telefoon: 06-22799995, emailadres: pelsdieren@noordshow.nl 
 
Diergroepsecretaris Cavia's en kleine knagers: 
Bernd Bolt, Vonderpad 4, 9608 PG Westerbroek 
Telefoon: 06-22447035, emailadres: cavia@noordshow.nl 
 

Diergroepsecretaris van de Jeugdshow: 
Anja Beerling, Darg 16, 7766 BM Nieuw Schoonebeek 
Telefoon: 0524 – 542144, emailadres: jeugd@noordshow.nl 
 

Voor betaling van de kosten gebruik maken van de eenmalige machtiging op het inschrijf-
formulier. Vergeet niet de machtiging te ondertekenen. Zonder machtiging de kosten tegelijk 
met het verzenden van het inschrijfformulier, overmaken op banknummer NL56 RABO 03 66 
56 08 83 t.n.v. Noordshow te Roden. Bij betaling uw fokkerskaartnummer vermelden! 
Contactgegevens van de penningmeester: Dhr. E. G. van Dam, Anne de Vriesstraat 3,  
9301 JG Roden.Telefoon: 050-5017805, emailadres: penningmeester@noordshow.nl 

 
Bankrekeningnummer Noordshow :  
NL56 RABO 03 66 56 08 83, t.n.v. Noordshow 
Bank Identifier Code (BIC) en International Bank Account Number (IBAN)  
van de Noordshow zijn : BIC / RABONL2U, IBAN/ NL56RABO 0366 5608 83 
 
Het inkooien van de dieren is op WOENSDAG 8 januari 2020 tussen 12.00 – 21.00 uur. 
Tentoonstellingslocatie: Expo Assen, De Haar 11, 9405 TE Assen                                      
Zie voor de routebeschrijving de website: www.expoassen.nl 
 
De tentoonstelling is voor publiek geopend op: 
Donderdag 9 januari 2020 van 12.00 – 18.00 uur; vrijdag 10 januari 2020 van 09.00–22.00 
uur en zaterdag 11 januari 2020 van 08.00 – 16.00 uur 
De officiële opening van de show vindt plaats op vrijdag 10 januari 2020 om 10.30 uur  
in de ontvangstruimte van EXPO Assen. Winnaars van de " Gouden Tientjes " worden 
uitgenodigd om deze tijdens de officiële opening van de show in ontvangst te nemen. 

http://www.noordshow.nl/
mailto:hoenders@noordshow.nl
mailto:sier.watervogels@noordshow.nl
mailto:pelsdieren@noordshow.nl
mailto:pelsdieren@noordshow.nl
mailto:jeugd@noordshow.nl
mailto:penningmeester@noordshow.nl
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Voorwoord van de voorzitter van de Noordshow 

 

Beste inzenders, 
 
Het duurt nog even, maar de eerste volle week van januari nadert met rasse 
schreden. De week die, zoals jullie weten, magisch is in het bestaan van de Noord-
show, want dan wordt traditiegetrouw haar tentoonstelling gehouden. 
Veel vrijwilligers zijn al druk in touw om van de komende 41ste editie van de Dieren-
parade Noordshow opnieuw een succes te maken. De nieuwe opzet van het 
evenement, zoals die afgelopen januari bij de jubileumuitvoering is gepresenteerd, 
houden we vast. Kind en dier staan voortaan als combinatie centraal. Een mooie 
formule waar veel te zien en te beleven is voor zowel de fokkers van dieren, maar 
vooral ook voor liefhebbers van dieren en al die kinderen die van de klein dieren 
houden. De gezelligheid, de sfeer en de drukte van vorig jaar willen we tenminste 
evenaren. Stiekem hopen we het succes van de 40ste editie te overtreffen met nog 
meer bezoekers. 
 
Het bestuur van de KLN heeft de bondsshow voor zowel de veren als de haren dit 
showseizoen ondergebracht bij de Noordshow en daar zijn wij natuurlijk heel blij 
mee. Om er een daverend succes van de te maken, is uw hulp als inzender, fokker, 
echt nodig. Daarom roep ik u op om met veel dieren naar de Dierenparade 
Noordshow te komen.                    
 
Voor de cavia en kleine knaagdierenfokkers hebben we gehoor gegeven aan de 
wens om het driedaags evenement voor hen om te zetten naar een eendaagse 
show. Wij hopen dan ook dat dit een extra stimulans is voor de cavia en kleine 
knaagdierenfokkers om op de zaterdag van de show met hun dieren naar Assen –
zeker niet ver weg!- te komen. 
 
Voor onze jeugdleden is er vanzelfsprekend weer een aparte tentoonstelling en 
competitie. De inzendingen van de jeugd krijgen weer een mooie centrale plaats in 
de hal en de prijsuitreiking op zaterdag wordt een speciaal feestje bij de stand van 
onze hoofdsponsor Kasper Faunafood. 
 
Als organisatie zijn wij uw hulp nodig bij de op- en afbouw, maar ook tijdens de 
tentoonstellingsdagen zelf. De groep van vrijwilligers heeft verversing nodig en dat 
heeft natuurlijk van doen met de vergrijzing. Daarom een vriendelijk verzoek aan u 
om de handen uit de mouwen te steken bij de nog enige grote landelijke tentoon-
stelling die ook u zo nauw aan het hart ligt. Vele handen maken ook hier licht werk 
en het geeft naast voldoening ook nog eens veel vertier en gezelligheid. Graag een 
telefoontje aan secretaris Jaap Solle of een mailtje aan secretaris@noordshow.nl 
 
Het bestuur verwelkomt u zeer graag in Assen en ziet uit naar een fijne samen-
werking en weer een mooie en gezellige Dierenparade Noordshow. 
 
Gerard Schenkel, voorzitter 
 
 
 
 
 

mailto:secretaris@noordshow.nl
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VOORWOORD van Kleindier Liefhebbers Nederland 
 
Beste leden van KLN, 
  
Met trots nodig ik u namens Kleindier Liefhebbers Nederland uit om uw dieren in te schrijven 
op de 41 ste editie van de Noordshow. 
Wij zijn zeer erkentelijk dat de 41-ste editie van de Noordshow onze Bondshow voor de 
diergroepen Konijnen, Hoenders, Dwerghoenders, Serama´s, Siervogels, Oorspronkelijke 
duiven en Watervogels, Cavia´s en Kleine knaagdieren voor haar rekening neemt. 
Wat een succes was de 40 ste editie, vele duizenden bezoekers hebben genoten van zowel 
de showdieren als de dieren op het dierenplein. Assen was ruim drie dagen het centrum van 
de kleindierliefhebbers. 
 
Ik spreek de wens uit dat ook tijdens de 41-ste editie vele bezoekers zich geïnspireerd 
voelen en liefhebber worden. 
  
De Noordshow verdient uw topdieren in de kooien. Alleen met uw bijdrage blijven onze grote 
tentoonstellingen een plaats van ontmoeten, praten over onze hobby en een plaats om onze 
liefhebberij te promoten. De organisatie en de medewerkers van de Noordshow wens ik heel 
veel succes met de voorbereidingen en een fantastische show toe. Ik feliciteer u nu al met 
uw 41-ste editie.  
  
KLN-leden, inzenders en betrokkenen, ik hoop u in grote getale te treffen op één van onze 
jaarlijkse mooiste en druk bezochte show.  
  
Tot ziens op de 41-ste editie van de Noordshow.    
 
Namens Kleindier Liefhebbers Nederland,   
  
Jan Dirk Nijkamp voorzitter KLN  
 

Attentie voor de dames en heren keurmeesters: 
Voor u ligt de catalogus klaar bij het algemeen secretariaat van de tentoonstelling. 

Vergeet niet deze tijdens de show op te halen! 
Haalt u de catalogus niet op, dan wordt deze na de show digitaal toegezonden. 

 
 

Attentie voor alle speciaalclubs 
Voor elke speciaalclub die prijzen beschikbaar stelt voor haar leden op de 

Dierenparade Noordshow ligt een catalogus klaar bij het algemeen secretariaat.  
Vergeet niet deze op te halen! 

U bespaart de organisatie hiermee enorm veel portokosten 
Na afloop van de show ontvangt de secretaris van elke speciaalclub een lijst van de 

toegekende speciaalclubprijzen. 

 
 

WIJZIGING H.E.P. – JURERING BIJ DE KONIJNEN 
De eindjurering bij de konijnen ondervindt een belangrijke wijziging ten opzichte van 

andere jaren. Zie voor nadere uitleg verderop in dit vraagprogramma. 

 
 

GEZONDHEIDSONDERZOEK KONIJNEN 
De faculteit diergeneeskunde van de universiteit van Utrecht gaat een 

gezondheidsonderzoek uitvoeren onder de konijnen op de Dierenparade Noordshow.    
Zie voor nadere informatie verderop in dit vraagprogramma. 
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TENTOONSTELLINGSORGANISATIE  VAN DE NOORDSHOW : 
 
Ere-voorzitter : Dhr. H. Hoving 
 
Ereleden:                                                      
 

Dhr. G. Dermois Dhr. G. J. Groenhof Dhr. A. Groenewoud Mw. H. Groothoff-
Klaassens 

Dhr. J.R.S.M. IJpma Dhr. A. Kamminga Dhr. J. Krijthe Dhr. J.J. Schipper 

Dhr. Sj. Veenstra Dhr. A. Wijnholds   

 
Leden van verdienste: 
 

Mw. R. Bathoorn- 
Bebingh 

Dhr. J. Bebingh Mw. B. Beekman- 
Buinewoud 

Dhr. G. Bolt 

Dhr. L. Bos Dhr. W. Brink Dhr. P. Dermois Dhr. P. Eissens 

Dhr. Bart Groenhof Dhr. B. Groenhof Mw. G. Groenhof- 
Nijborg 

Dhr. G. Groenhof 

Dhr. J. Hunneman Dhr. T.A. de Jager Dhr. H. Klomp Dhr. F. Kremer 

Dhr. L. Kloosterman Mw. R. Lokhorst Dhr. L. Luijten Dhr. W. Martens 

Dhr. G. Meijer Mw. M. Mekers Dhr. R. Melles Mw. G. Nijborg 

Dhr. G. Nijdam Dhr. H. A. Odding Dhr. M. Onrust Dhr. H. E. 
Poortinga 

Dhr. P. Postuma Dhr. J. Postmus Mw. A. Robben Dhr. J. Rossing 

Mw. E. Schipper – 
Kolkman 

Dhr. L. Schoonbeek Mw. A. Schoonbeek 
– Hendriks 

Dhr. A. M. Smit 

Mw. G. A. 
Spijkerman 

Dhr. H. B. Timmer Dhr. G. van der 
Veen 

Dhr. J. Veenstra 

Mw. B. in ’t Veld Dhr. H. Venema Dhr. H. de Vries Dhr. J. H. van der 
Wal 

Dhr. D. Wietses Dhr. J. Winter Dhr. E. H. Wijnholds  

 
Tentoonstellingbestuur : 
 

G. J. Schenkel 
J. Solle 
E. G. van Dam 
H. L. Timmer 
J. de Jonge 
H. J. V. Beerling 
R. H. Meijer 
 
J. v. d. Spoel 

Voorzitter 
Secretaris 
Penningmeester 
P.R. 
Logistiek 
Automatisering 
Indeling medewer-
kers/vrijwilligers 
Marktmeester 

Mw. A. Beerling 
Mw. H. Borger 
G. J. Groenhof 
B. Bolt 
G. Kreeft 
A. Deetman 
 
 
H.B. Timmer 

Diergr. secr. Jeugdshow 
Diergr. secr. Hoenders 
Diergr. secr. Konijnen 
Diergr. secr. Cavia’s en  
            Kleine Knaagdieren 
Diergr. secr. Sierduiven 
Diergr. secr. Sier- en  
                    Watervogels 
Halindeling 

 
Algemeen secretariaat: Dhr. J. Solle, Kerkdreef 18, 9821 PS Oldekerk 
                                        Telefoon: 0594-505924, email: secretaris@noordshow.nl 

 
Tijdens de show is de organisatie bereikbaar onder telefoonnummer 06-57378384.  
Dit nummer is niet bedoeld voor inlichtingen over de uitslagen! 

 
P.R. : Dhr. H. L. Timmer, Esweg 78, 9411 AK Beilen 
          Telefoon: 06 - 53 37 16 88, emailadres: pr@noordshow.nl 
 
Het adres van de website van de Noordshow is: www.noordshow.nl 

http://www.noordshow.nl/
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 : dierenparadenoordshow 

Automatisering: Dhr. H.J.V. Beerling, Darg 16, 7766 BM Nieuw Schoonebeek 
                            Tel. 0524-542144 Email: automatisering@noordshow.nl 
 
Indeling medewerkers opbouw, keurdag en afbouw van de show :                                                           
Dhr. R. H. Meijer, Nieuweweg 10 - E, 9301 GR Roden 
Telefoon:06-45438045   emailadres: medewerkers@noordshow.nl   
 
Marktmeester: 
Dhr. Jan van der Spoel, Vorenkampseweg 2, 9488 TG Zeijerveld 
Telefoon: 06-16783946 
 
Gedelegeerden Facilitair Bureau KLN - NBS :                                                                         
Dhr. L. J. N. Bosch, Ganskamer 40, 8162 JG Epe 
Telefoon: 0578 – 62 09 70, email: info@jbprinting.nl 
Dhr. J. Roosma, ’t Vijfhoekje 12, 7776 CP Slagharen 
Telefoon: 0523 – 68 28 61, email: jooproosmaslagharen@ziggo.nl 
 
Afgevaardigde K.L.D. (Kleindierliefhebbers Drenthe ):  
Dhr. J. Plas, Hesselterbrink 49, 7812 CB Emmen, Telefoon: 06-22435548 
Emailadres: kldrenthe@hotmail.com 
 
Veterinair toezicht: Dierenartsenpraktijk Peize,  
                                  Hoofdstraat 9, 9321 CB Peize, tel. 050-5032434 
  
COMMISSIES: 
 Op- en afbouwcommissie: 

J. de Jonge  
( leiding ) 
F. Kremer 
H. Mulder 
G. Nijdam 

Vries 
 
Eelde 
Wildervank 
Eelde 

H. E. Poortinga 
H. Schuur 
A. M. Smit 
J. v.d. Spoel 
H. B. Timmer 
H. v.d. Vecht 

Leens 
Wildervank 
Rolde 
Zeijerveld 
Nieuw Buinen 
Gieten 

 

 Aankleding hal: 

J. v.d. Spoel 
D. Nicolai 

Zeijerveld 
Donkerbroek 

H. B. Timmer Nieuw-Buinen 

 

 Verkoopbureau: 

D. Wietses 
( leiding ) 
mw. G. A.  
       Spijkerman  
G. Bouwman 
Mw. D. Doorten 
Mw. H. Hoornstra 
C. Jongsma 
R. Kappe 
Mw. C. Kolk 

Eelde 
 
Meppel 
 
Appingedam 
Diever 
De Pol 
Appingedam 
Diever 
Ansen 

G. Lokhorst 
H. Lamberts 
G. Meijer 
Mw. IJ. Meijer 
J. Meijer 
P. Nijmeijer 
E. Struik 
M. Wietses 
P. Wijnacker 

Gieten 
 
Zevenhuizen 
Zevenhuizen 
Zevenhuizen 
 
 
Eelde 
 

 

 Commissie Jeugdshow 

Familie Beerling 
Vincent Beerling 

Nieuw-
Schoonebeek 

Familie Timmer 
 

Nieuw Buinen 
 

mailto:automatisering@noordshow.nl
mailto:info@jbprinting.nl
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 Kaartverkoop:   

Mw. M. Mekers  Dinxperlo   
 

  Uitgifte Catalogus: 

Joh. Hunneman 
J. Douma 

Jubbega 
Jubbega 

H. Hofstra Jubbega 

 

  Kaartcontrole: 
  Leden van de vereniging “Sport en Vriendschap” uit Ter Apel 
 
 Voedercommissies: 
 

 Sier- en Watervogels: 

H. de Vries 
              ( leiding ) 
R. Elverdink 

Tijnje 
 
Boornbergum 

R. Schippers 
R. Schut 
A.Timmer 

Boornbergum 
Boornbergum 
Nieuw-Buinen 

    
 Sierduiven: 

Joh. Kramer 
W. Martens 
J. H. Fial 

Bedum 
Koekange 
Delfzijl  

W. Folkersma 
R.H.G. Oving 

Zuidhorn 
Eelde 

 
 Hoenders, dwerghoenders en Serama’s: 

J. v.d.Spoel 
( leiding ) 
G. Bouwman 
P. Eissens 
E. Hageman 
E. Homan 
H. Homan 

Zeijerveld 
 
Appingedam 
Haren 
Zuidbroek 
Yde 
Yde 

C. Jongsma 
A. Kiewiet 
J. Kiewiet 
J. Palsma 
Mw. M. de Veen 
B. Weis 
K. Werksma 

Appingedam 
Noordbroek 
Noordbroek 
Niebert 
Ter Apel 
Noordbroek 
Tolbert 

 

 Konijnen: 

J. Bebingh 
J. Winter   (leiding) 
Mw. R. Bathoorn-    
                Bebingh 
J. Castelein 
J. Dalmolen 

Eelde 
Een 
Tynaarlo 
 
Damwoude 
De Wilp 

R. Melles 
Mw. S. Mulder 
A. H. Odding 
J. Postmus 
A. M. Smit 
H. Venema 
H. Wiering 

Bakkeveen 
Zuidlaren 
Paterswolde 
Haren 
Rolde 
Uithuizen 
Ureterp 

 

  Cavia’s : 

B. Bolt Westerbroek H. E. Poortinga Leens 
 

 Kantine Noordshow: 

Mw. G. Groenhof 
B. Groenhof 

Eerste 
Exloërmond 

Bart Groenhof 
Gerard Groenhof 

Eerste 
Exloërmond 

 

  Uitgifte Ereprijzen: 

Mw. M. de Jonge Vries Mw. A. de Jonge  Gieten 

 
  E. H. B. O. 
  Kon. Ned. Ver. EHBO, afdeling Assen 
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SCHEMA GEZAMENLIJK VERVOER NAAR DE NOORDSHOW 
Als u gebruik wilt maken van het gezamenlijk vervoer van uw dieren op woensdag 8 januari 
2020, maakt u dit kenbaar op het inschrijfformulier.  
U vult op het formulier de code van de plaats in waar uw dieren afgehaald moeten 
worden. Zie voor de plaatsen en de tijden het schema hieronder. De kosten voor het 
gezamenlijk vervoer bedragen € 2,50 per dier. De kosten betaalt u via het inschrijf-
formulier. 
Neem voor de inkooidag contact op met de contactpersoon, zodat u er zeker van bent 
dat op uw dieren gerekend wordt. Zorg er daarnaast voor dat u tijdig op de afhaalplaats 
aanwezig bent.                                             
Contactpersoon van de Noordshow: Dhr. B. Bolt, telefoon 06-22447035 
 

CENTRAAL VERVOER :  
Als u hier gebruik van maakt, VULT U DE CODE VAN DE INLAADPLAATS IN OP HET 

INSCHRIJFFORMULIER. 
Als u dit vergeet, worden uw dieren niet meegenomen met het centraal vervoer. 

 
Route: ZUID-WEST NEDERLAND ( code 91-00 ) 
Dhr. W. Wattel, Dorpsstraat 61, 4373 AD Grijpskerke, tel. 06-10475199 
Tel. 0118-552307, Email watt@zeelandnet.nl 
 
De heer Wattel regelt het vervoer voor de inlaadplaatsen: Biggekerke ( code 91-01 ), 
Wouwse-tol ( code 91-02 ) en Hank/Dussen ( code 91-04 ) 
Inzenders worden verzocht tijdig contact op te nemen met de heer Wattel voor het tijdstip 
waarop hij uw dieren verwacht.  
 

Route: ZUID-OOST NEDERLAND ( code 92-00 ) 
Limburg Zuid ( code 92-04 ) 
Aanleveren van de dieren dient te gebeuren bij:            
John van Dijck, Reubenberg 27, 6071 PS Swalmen, 06-54272597 
Uw dieren moeten uiterlijk om 12.00 uur aanwezig zijn.  
Maak zelf afspraken met de heer Van Dijck over de terugreis van uw dieren. 
 
Route: TWENTE ( code 94-00 ) 
Dhr. J. Smelt, Westeinde 352, 7671 CN Vriezenveen, tel. 0546-566368 
 

14.00 uur: Enschede e.o. ( code 94-04 ) 
 Dhr. J. Nijhuis, Winterhaarweg 220, 7547 PT Enschede, tel. 053-4282199 
14.30 uur: Delden (code 94-03 ) 
 Mevrouw Averdijk, Lijsterstraat 5, 7491 ZM Delden, tel. 074-3763473  
15.00 uur: Rijssen ( code 94-05) 
 Dhr.  H. W. Grievink, Braakmansdijk 123, 7462 MJ Rijssen, tel. 0548-520490 
15.30 uur: Almelo e.o. ( code 94-02 ) 
 Dhr. Tj. Kamst, De Beo 70, 7609 AV Almelo, tel. 0546-820830 
16.00 uur: Vriezenveen ( code 94-01 ) 
 Dhr. J. Smelt, Westeinde 352, 7671 CN Vriezenveen, tel. 0546-566368 
 
Route: NOORD HOLLAND ( code 95-00 ) 
Dhr. R. van der Steen, Leyerdijk 5, 1733 JA Nieuwe Niedorp, tel. 06-53533695 
De dieren worden alleen naar Assen gebracht. De inzender regelt zelf het vervoer terug. 
 
Route MEERKERK en UTRECHT ( code 96-00 )  
Dhr. H. den Butter, Jan van Arkelstraat 46, 2957 AP Nieuw-Lekkerland, tel. 0184-682375. 
De inlaadplaatsen zijn: Nieuw-Lekkerland ( code 96-01 ), Meerkerk ( code 96-02 ) en 
Utrecht (Veemarkthallen) ( code 96-03). 

mailto:watt@zeelandnet.nl
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Inzenders worden verzocht contact op te nemen met de heer Den Butter voor het tijdstip 
waarop hij uw dieren verwacht. 
 
Het bestuur van de Noordshow bedankt de vervoerders en de contactpersonen voor hun 
medewerking. 
 
KEURMEESTERS 41e NOORDSHOW ( wijzigingen voorbehouden ) 
 

HOENDERS 
Wanneer een groot aantal hoenders wordt ingeschreven, zullen voor de toekenning 
van de hoofdereprijzen deeljury's worden ingesteld. 
      
HOOFDEREPRIJZEN JURY: Voorzitter: F. v.d. Wal  
                Leden: A.F.J. Rijs en K. v.d. Hoek 
 
J.L. Albada  (A)  Drentse hoen, Drentse Bolstaart 
G.J. den Blanken (A)  Plymouth Rock, Amrock 
A. Bleijenberg  (B)  Brabanter, Kraaikop, Nederlandse Uilebaard 
T. Boschma (A)  Bielefelder, Dresdener, Nederrijnse, Appenzeller Spitskuif,  
                                             Duitse Rijkhoenkriel, Thüringer Baardhoen 
H. Brinkman (A)  Leghorn, Ancona 
A.B.G. Brouwers (B)  Vechthoenders 
A.M. van Dierendonck   (C)  Nederlandse Baardkuifhoen, Hollandse Kuifhoen 
W.J. Dijkhorst (C)  Chaamse hoen, Zijdehoen 
E.J. van Es (B)  NSODC Hoenders, New Hampshire 
H.S. Fennema  (C)  Friese hoen 
L.J.J. Frenken  (A)  Drentse hoen, Drentse Bolstaart 
G.J. Glastra  (A)  Lakenvelder, Vorwerk Hoen 
H.M. Griekspoor (A)  Wyandotte 
A.A. Heerdink  (C)  Cochin  
K. v.d. Hoek  (A)  Welsumer, Assendelfter, Noord-Hollandse Hoen 
H. Hoving  (A)  Plymouth Rock, Amrock, Australorp 
Th. Kiewiet  (C)  Leghorn, Ancona  
J.L.H. Kip  (B)  Barnevelder 
B.E. Klein  (C)  NSODC Hoenders 
B. Klomp  (A)  NSODC Hoenders 
A. Kremer  (A)  Twentse Hoen, Drentse hoen, Drentse Bolstaart 
A. Meester  (A)  Rhode Island Reds 
W.J.H.T. Meijer              (C)  Lakenvelder, Vorwerk Hoen 
I.N. Meijering  (A)  Groninger Meeuw, Hollandse Hoen 
H. van Olst  (C)  Langshan, Australorp 
G.W. Riezebos              (C)  Groninger Meeuw 
A.F.J. Rijs  (A)  Assendelfter, Noord-Hollandse Hoen 
R. Roelfsema  (B)  Welsumer 
R.M.C.M. Ruytrers (C)  Sulmtaler, Altsteirer 
B.G. Schurink  (A)  Wyandotte 
R.A. Th. Siemes (A)  Brahma 
A. v.d. Streek  (B)  Minorca, Andalusiër, Spaanse Witwang 
J.H.W. Tenbergen (C)  Brabanter, Kraaikop, Nederlandse Uilebaard 
H.L. Timmer  (A)  Barnevelder 
H.B. Timmer  (C)  Wyandotte 
E.J. Visser  (A)  Hollandse Hoen, Zijdehoen 
C.J.C. Vlaardingerbroek(A)  Leghorn, Ancona 
W. Voskamp  (A)  Vechthoenders 
B.L. van Wetering (A)  Wyandotte 
T. Wouterse  (C)  Brahma 
H.G.M. Zomer  (C)  Wyandotte 
E.W. Zwama  (A)  Groninger Meeuw, Vechthoenders 
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Hoofdereprijzenjury Trio’s Hoenders en Dwerghoenders 
Voorzitter: G.J. den Blanken, leden: H. Ketelaar en W.J.H.T. Meijer                                                                                     
 
Ter erkenning ingezonden dieren: Standaardcommissie sectie hoenders KLN 
  

DWERGHOENDERS 
 

HOOFDEREPRIJZEN JURY: Voorzitter: H.L. Timmer 
                Leden: E.J. Visser en W. Voskamp 
 
DEELJURY’S: 
Nederlandse rassen: Voorzitter: R.A. Th. Siemes, leden: R.S. Gatti en A. Bleijenberg 
Europese rassen     : Voorzitter: B.L. van Wetering, leden: G.J. Glastra en T. Boschma 
Overige rassen        :  Voorzitter: E.W. Zwama, leden: H. Brinkman en I.N. Meijering 
Vechthoenrassen    : Voorzitter: L.J.J. Frenken, leden: R.H. Siemes en C.J.C.  
                                                                                                             Vlaardingerbroek 
 
J.L. Albada  (A)  Hollandse Kriel 
G.J. den Blanken (A)  Plymouth Rock Kriel, Amrock Kriel 
A. Bleijenberg  (A)  Brabanter, Kraaikop, Nederlandse Uilebaard Kriel 
          Nederlandse Sabelpootkriel 
T. Boschma (A)  Bielefelder Kriel, Dresdener Kriel, Nederrijnse Kriel, Appenzeller     
                                             Spitskuifkriel, Duitse Rijkhoenkriel, Thüringer Baardhoenkriel 
H. Brinkman  (A)  Leghorn Kriel, Ancona Kriel 
A.B.G. Brouwers (C)  Vechtkrielen 
A.M. van Dierendonck   (C)  Nederlandse Baardkuifhoenkriel, Hollandse Kuifhoenkriel 
W.J. Dijkhorst (C)  Zijdehoenkriel 
M. Eissens (C)  Welsumer Kriel, Barnevelder Kriel 
E.J. van Es (B)  NSODC Dwerghoenders, New Hampshire Kriel 
H.S. Fennema  (C)  Friese Kriel 
L.J.J. Frenken  (A)  Drentse Kriel, Drentse Bolstaartkriel, Chabo 
R.S. Gatti  (A)  Hollandse Kriel 
G.J. Glastra  (A)  Lakenvelder Kriel, Vorwerk Kriel 
H.M. Griekspoor (A)  Nederlandse Sabelpootkriel, Wyandotte Kriel 
A.A. Heerdink  (C)  Cochin Kriel 
K. v.d. Hoek  (A)  Twentse Kriel, Assendelfter Kriel, Noord-Hollandse Kriel 
H. Hoving  (A)  Plymouth Rock Kriel, Amrock Kriel, Australorp Kriel 
H. Ketelaar  (B)  Welsumer Kriel 
Th. Kiewiet  (C)  Leghorn Kriel, Ancona Kriel 
J.L.H. Kip  (B)  Barnevelder Kriel, Wyandotte Kriel 
B.E. Klein  (C)  NSODC Dwerghoenders 
B. Klomp  (A)  NSODC Dwerghoenders 
A. Kremer  (A)  Drentse Kriel, Drentse Bolstaartkriel,Twentse Kriel 
A. Lütkehellweg              (EE keurmeester) Antwerpse Baardkriel 
A. Meester  (A)  Rhode Island Reds Kriel, Java Kriel 
W.J.H.T. Meijer    (C)  Lakenvelder Kriel, Vorwerk Kriel  
I.N. Meijering  (A)  Groninger Meeuwkriel, Hollandse Hoenkriel 
H. van Olst  (C)  Langshan Kriel, Australorp Kriel 
G.W. Riezebos              (C)  Groninger Meeuwkriel 
A.F.J. Rijs  (A)  Assendelfter Kriel, Noord-Hollandse Kriel, Hollandse Kriel 
R.M.C.M. Ruyters (C)  Sulmtaler Kriel, Altsteirer Kriel 
B.G. Schurink  (A)  Wyandotte Kriel 
R.A. Th. Siemes (A)  Brahma Kriel, Chabo 
A. v.d. Streek  (B)  Sebright, Minorca Kriel, Andalusiër Kriel, Spaanse Witwangkriel 
R. Struyf                         (EE keurmeester) Sebright 
J.H.W. Tenbergen (C)  Brabanter, Kraaikop, Nederlandse Uilebaard Kriel  
H.B. Timmer  (C)  Wyandotte Kriel 
E.J. Visser  (A)  Hollandse Kriel, Zijdehoenkriel 
C.J.C. Vlaardingerbroek (A)  Leghorn Kriel, Ancona Kriel 
J.T. Voets  (A)  Hollandse Kriel 
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W. Voskamp  (A)  Chabo, Vechtkrielen 
F. v.d. Wal  (A)  Basetten, Grubbe Baardkriel, Ukkelse Baardkriel,  
                                              Everbergse  Baardkriel, Doornikse, Belgische, Waasse Kriel 
B.L. van Wetering (A)  Wyandotte Kriel 
J.T. Wever  (B)  Watermaalse Baardkriel, Bosvoordse Baardkriel 
T. Wouterse  (C)  Brahma Kriel 
H.G.M. Zomer  (C)  Wyandotte Kriel 
E.W. Zwama  (A)  Groninger Meeuwkriel, Vechtkrielen 
   

Hoofdereprijzenjury Trio’s Hoenders en Dwerghoenders 
Voorzitter: G.J. den Blanken 
Leden: H. Ketelaar en W.J.H.T. Meijer 
 
Ter erkenning ingezonden dieren: Standaardcommissie sectie hoenders KLN 

 

SERAMA’S 
HOOFDEREPRIJZEN JURY: B. in ’t Veld 
B. in ’t Veld  (A)  

H. van Olst  (A) 
 

SIERVOGELS 

 

HOOFDEREPRIJZEN JURY SIERVOGELS:   
Voorzitter A. Deetman, leden A.A.J. Broers en J. van Dorp 
 
Grote siervogels: 
J. van Dorp  (B) Grote siervogels 
Kleine siervogels: 
R. v. d. Kerkhof (C) Lachduiven 
A.A.J. Broers  (A) Oorspronkelijke duiven 
A. Deetman  (A) Kwartels 
J. van Dorp  (A) Patrijzen en Frankolijnen 

 
Ter erkenning ingezonden dieren : Standaardcommissie sectie siervogels KLN 
 

WATERVOGELS 

 

HOOFDEREPRIJZENJURY WATERVOGELS :  
Voorzitter N.H. van Wijk, leden A.P.C. Verboom, P.T.J.L. Botden 
 
Gedomesticeerde Watervogels 
A.P.C. Verboom (A) Kwaker, wildkleur variëteiten 
H. Maar (C)  Overbergse eend, Smaragd eend, Noord Hollandse Krom- 
                                             bekeend, Campbell eend, Noord Hollandse Witborst eend, 
                                             Orpington eend, Saksen eend, Amerikaans Pekingeend,  
                                             Duitse pekingeend, Ekster eend. 
J.H.E. van Loe (C)  Roueeend, Welsh Harlequineend, Cayugaeend, Eend van Vorst,  
                                              Indische loop eend, Kuif eend, Dwergkuif eend, Streiger eend  
                                             en de overige kleuren van de Kwaker 
N.H. van Wijk (A)  Ganzen, Muskus eend, Pommerse eend, Silver Apple yard en  
                                             Silver Apple Yard dwerg. 
 
Oorspronkelijke watervogels 
P.T.J.L. Botden (A) alle oorspronkelijke watervogels 

 
Ter erkenning ingezonden dieren: Standaardcommissie sectie watervogels KLN 
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SIERDUIVEN 

 
HOOFDEREPRIJZENJURY : Voorzitter W. de Wal, leden W.B. Halsema en  
                                                J.G.M. Hartman 
 
R. Hagenauw           (C)   Kropperrassen (o.a. Hollandse, Norwich en Holle Kropper) 
J.J. v/d Siepkamp     (A)  Kropperrassen(o.a.Brunneren Voorburgse Schildkropper)  
                                         en Tuimelaars 
A.P. Visser               (A)   Vormduiven (o.a. schoonheidspostduiven) 
W.B. Halsema          (A)   Vormduiven (o.a. Damascener overige vormduiven) en  
                                         Wratduiven 
D. van Doorn            (C)   Kipduiven 
K.  Nicolay                (C)  Oud Hollandse Meeuwen 
G. de Vries jr            (A)   Meeuwen (o.a. Italiaanse Meeuw en Antwerpse Smierel) 
J.G.M. Hartman        (A)   Meeuwen (o.a. Oudduitse, Oosterse Meeuw en Figurita)  
W. Nieuwenhuis       (C)   Kleurduiven 
M. Apperlo                (A)   Trommel en Structuur duiven  
W. de Wal                 (A)   Tuimelaars (o.a.Deense Tuimelaars, Slenken en Oosterse  
                                          Rollers) 
 

Beste Inzenders en keurmeesters bij de konijnen, 
 
De Dierenparade Noordshow zet een enorme stap voorwaarts door de eindkeuring van de 
konijnen op een volledig andere wijze te doen. De eindkeuring, zoals we die kenden, duurde 
feitelijk veel te lang. Dit is voor inzenders en bezoekers niet attractief en bovendien waren de 
dieren veel te lang “onderweg”. Het plaatsen van alle raswinnaars in de eregalerij, maakte 
dat de eindkeuring gemiddeld anderhalf tot twee uur duurde.  
Om dit proces te verbeteren en in het kader van dierenwelzijn, is het bestuur van de Dieren-
parade Noordshow, op initiatief van het erelid de heer G. Dermois, gekomen met een voor-
stel van Hoofdkeurmeesters. In nauw overleg tussen het bestuur van de Dierenparade 
Noordshow, een groep keurmeesters en KLN is dit voorstel verder uitgewerkt.  
Op de komende Dierenparade Noordshow wordt een proef gedaan met Hoofdkeurmeesters. 
Zij krijgen allemaal een groep keurmeesters onder zich. Voor ieder dier dat de keurmeester 
in zijn/haar keuring 96,5 punten of hoger wil geven, moet worden overlegd met de Hoofd-
keurmeester van de groep.  
Iedere Hoofdkeurmeester krijgt, volgens de zeven groepen indeling van de rassen, voor een 
hele groep of een gedeelte van een groep de verantwoordelijkheid. Iedere hoofdkeurmees-
ter bepaalt op basis van de keuringsresultaten welk dier het beste dier van de groep wordt. 
Hij gaat hierbij in overleg met de dagvoorzitter. Bij opgedeelde groepen bepalen de twee 
hoofdkeurmeesters samen met de dagvoorzitter welk dier het beste dier van de groep wordt.  
Als alle zeven groepswinnaars bekend zijn, vormen de dagvoorzitter en twee andere keur-
meesters de eindjury en wijzen het beste konijn van de Dierenparade Noordshow aan.  
 
Wat zijn de grote voordelen van dit model: 

- Het is een grote stap voorwaarts wat betreft dierenwelzijn; 
- Het leidt, naar verwachting, tot meer eenheid in de keuringen; 
- Het leidt, naar verwachting, ook tot iets hogere predicaten; 
- De keurmeester bepaalt samen met de Hoofdkeurmeester welke dieren aan de top 

komen te staan; 
- De eindkeuring duurt korter;  
- De topdieren behoeven minder vaak op de keurtafel te komen. 

 
Na afloop van de Dierenparade Noordshow wordt een evaluatie houden, waar KLN, de 
Dierenparade Noordshow, de hoofdkeurmeesters, de KKV, speciaalclubs en het Facilitair 
Bureau betrokken worden. 
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KLN is trots op deze ontwikkelingen en dankt het bestuur van de Dierenparade Noordshow 
voor dit initiatief. Zowel KLN als het bestuur van de Dierenparade Noordshow rekenen op uw 
medewerking als inzender, keurmeester en bezoekers die op de keurdag aanwezig zijn. 
Sommige zaken zullen, omdat het de eerste keer is, misschien iets stroef van start gaan. 
KLN heeft er vertrouwen in dat wij het met elkaar gaan laten slagen. 
 
Namens de Dierenparade Noordshow,                    Namens KLN,  
 
Geert Jan Groenhof,                            Bart van der Vlis, 
Diergroepsecretaris konijnen     Portefeuillehouder  
Jaap Solle                                                                 keurmeestersaangelegenheden 
Algemeen secretaris 
 

KONIJNEN 

 

HOOFDEREPRIJZENJURY: voorzitter A. G. Oomen, J. v. d. Steeg en R. A. Schraa  
                                        
HOOFDKEURMEESTERS:  

voorzitter: A.G. Oomen (A) 

                  P. A. Bakker (A) 
       Th. L. van ’t End (A) 
                  G.E.A. Grooten (A) 
                  A.L.F. de Vos (A)      
                  H. van Weelden (A) 
 
W. Lindeboom                           (C) Vlaamse Reus, Chinchilla en speciale kleuren 
T. Spijkerman   (B) Vlaamse Reus, Konijngrijs en ijzergrauw 
B. Kuiper   (C) Vlaamse Reus, Konijngrijs en Wit 
A.G. Hertogh   (B) Groot Lotharinger 
A. Tieleman   (A) Klein Lotharinger en Lotharingerdwerg 
G.M. de Vries   (C) Groot Lotharinger en Klein Lotharinger 
R.H. Meijer   (A) Franse Hangoor, Meissner Hangoor en 
           Kunder Hangoor 
R.A. Schraa   (A) Groot Zilver en Klein Zilver 
A.A. Verrijdt   (A) Groot Chinchilla, Blauwe van Beveren, Zwartgrannen,  
                                                          Marter, Zilvervos, Klein Chinchilla, Parelgrijs van Halle 
G.J.R. Tiemes   (B) Witte en Zwarte Nieuw Zeelander, Californian 
P.C. Kroone   (A) Rus 
R.J.S. Pronk   (C) Rode Nieuw Zeelander, Gele van Bourgondië, Deilenaar 
C.T.F.M. Bosch    (C) Belgische Haas 
H.G.M. de Klein   (A) Wener Wit 
G. Lenselink   (A) Wener Blauw en overige kleuren, Holicer 
M.L.J.M. Kok   (A) Angora 
N. van Vugt-van der Putten (A) Angoradwerg, Angorahangoor 
W. Lindeboom   (C) Rijnlander, Japanner, Eksterkonijn 
R. Prins    (C) Sallander 
H.D. Visser   (C) Thüringer 
N. van Vugt-van der Putten (A) Voskonijn, Kleinrex, Teddydwerg, Rexdwerg, 

                       Leeuwenkopdwerg en Rexhangoordwerg 
A. Apperlo   (A) Rex Castor, Rex Tekening, Rex Patroon  
G. Meijer   (A) Satijn, Rex Wit en Rex overige kleuren 
 H.E.A. v.d. Velde  (C) Alaska en Marburger Feh 
 H.D. Visser   (C) Alaska, Luchs, Parelfeh, Beige 
G.J. van Westerveld  (C) Alaska, Havanna, Gouwenaar 
R. Prins    (C) Papillon 
C. Bregman   (C) Duitse Hangoor en Franse Hangoor 
G.J.H. Ekkelboom  (C) Duitse Hangoor 
K.J. Cats   (A) Klein Zilver 
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J. v.d. Steeg   (A) Thrianta en Hulstlander 
H.G.M. de Klein   (A) Witte van Hotôt 
J.G. Derksen   (C) Hollander 
J. Meijer    (B) Hollander  
G. v.d. Poel   (C) Tan Zwart en overige kleuren 
H.H.W. Maas   (A) Tan Zwart 
J.C. de Zeeuw   (B) Tan Zwart 
D.P. Stobbelaar   (A) Ned. Hangoordwerg, overige kleuren 
G. de Gooijer   (B) Ned. Hangoordwerg, wildkleuren en wit 
P.J.T. Oude Groothuis  (A) Ned. Hangoordwerg, Madagascar 
H.H.W. Maas   (A) Vosdwerg 
G.J.R. Tiemes   (B) Polish   
H.A.S. Adriaans   (B) Kleurdwerg Konijngrijs, IJzergrauw. 
M.L.J.M. Kok   (A) Kleurdwerg Tekening, Verzilvering, Haaskleur, 

         Bruingrijs, Blauwgrijs, Zwartgrannen, Marter 
B. v.d. Vlis   (A) Kleurdwerg Chinchilla, Otter en Zilvervos, 
J. Jipping   (A) Kleurdwerg Marter, Geel, Oranje, Feh 
J. Vijfvinkel   (A) Kleurdwerg Madagascar, Isabelle, Beige, Tanpatroon 
J.C.H. Westerlaken  (A) Kleurdwerg Zwart 
G.J.R. Tiemes   (B) Kleurdwerg Blauw en Bruin 
P. van Lune   (A) Kleurdwerg Zilvervos en Sepia 
H. Boone   (A) Pool Blauwoog 
P.E.A. Huygens   (A)Pool Roodoog 

 
KEURMEESTERS INTERNATIONALE KLASSE: 
De heer J. Vrielink uit de Bondsrepubliek Duitsland, tevens hoofdkeurmeester 
De heer C. Herbers uit de Bondsrepubliek Duitsland 
De heer M. Gerker uit de Bondsrepubliek Duitsland 
 

Onderzoek bij de konijnen Dierenparade Noordshow 2020 
 

Konijnen staan de laatste jaren nogal in de kijker vanwege dierenwelzijn. Belangrijk onder-
deel van dierenwelzijn is diergezondheid. Om zowel voor de fokker een indruk van de 
gezondheid van de dieren, als voor de overheid een indruk te geven over het welzijn van 
onze raskonijnen, willen we uw konijnen aan dit onderzoek mee laten doen.  
In samenwerking met dierenartsen, Kleindier Liefhebbers Nederland, Anicura en de World 
Rabbit Science Associaton, proberen wij, Universiteit Utrecht, de situatie in Nederland in 
kaart te brengen. Hiervoor worden konijnen op de Dierenparade Noordshow bemonsterd.  
Dit betekent dat één van uw konijnen mogelijk wordt onderzocht en dat een mestmonster  
en een haarmonster wordt afgenomen. Bij de konijnen worden met een kleine stofzuiger 
losse haren en schilfers verzameld op de huid. In de kooi wordt de verse mest verzameld. 
Beide methoden geven geen zorgen voor het konijn. Het konijn wordt daarbij niet invasief 
benaderd of beschadigd. Uw konijn heeft hiervan geen hinder en er treedt géén schade 
bij uw konijn op.  
 
Wanneer één of meerdere van uw konijnen bemonsterd zijn, krijgt u na afloop van de show 
via de secretaris van de Noordshow per e-mail een vragenlijst toegestuurd. Wij verzoeken 
 u deze vragenlijst zo goed mogelijk en waarheidsgetrouw in te vullen. De onderzoeksge 
gevens zijn anoniem. Wij krijgen alleen maar de beschikking over de vier cijfers van uw  
postcode. De postcode gebruiken wij om de verspreiding binnen Nederland in kaart te  
kunnen brengen. Echter de gegevens over uw eigen onderzochte dier(en) zijn niet ge- 
anonimiseerd. Deze gegevens worden via Kleindier Liefhebbers Nederland naar u toe 
gecommuniceerd.  
Het is dus mogelijk om een individuele terugkoppeling, via Kleindier Liefhebbers Neder- 
land, over het voorkomen van infecties op uw fokkerij te krijgen. Hierbij kunt u alleen  
de gegevens van uw eigen konijnen inzien.  
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De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een rapportage die u desgewenst kunt 
inzien na afronding van het onderzoek. 
 
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking aan dit onderzoek.  

                                                       
           Utrecht University 

 

      In samenwerking met: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT 
 
Artikel 1:  
Zie voor de algemene tentoonstellingsbepalingen, de Almanak 2019.  
 
Artikel 2: 
Gevraagd worden alle soorten en rassen waarvoor KLN en NBS competent zijn, conform 
paragraaf 5 van het tentoonstellingsreglement. 
Cavia’s en Kleine Knaagdieren kunnen ingezonden worden voor de eendaagse bondsshow 
keuring die op zaterdag 11 januari 2020 gehouden wordt. Zie voor meer informatie verderop 
in het vraagprogramma. 
Bij de hoenders en dwerghoenders kunnen ook trio’s worden ingezonden.  
Bij de oorspronkelijke watervogels kunnen koppels ingezonden worden, maar geef wel 
duidelijk op het inschrijfformulier aan welke dieren u als koppel inzendt.  
Oorspronkelijke duivensoorten tot en met ringmaat 5,5 mm kunnen ingezonden worden in 
eigen parkieten modelkooien. Vermeldt duidelijk op het inschrijfformulier: EIGEN KOOI. 
Deze inzenders ontvangen na de show € 1,00 inschrijfgeld per dier retour. 
Bij de sierduiven kunnen volières worden ingezonden, bestaande uit zes duiven van het- 
zelfde ras- en kleurslag. 
Kleurmuizen, gerbils, tamme ratten, hamsters kunnen alleen in eigen kooien worden 
ingezonden. 
Voor erkenning kunnen worden ingezonden: Hoenders, Dwerghoenders, Sier- en  
Watervogels. Zie voor de werkwijze bij erkenningen het reglement op de website van 
KLN, www.kleindierliefhebbers.nl /organisatie/statuten en reglementen. 
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Dieren die voor erkenning worden ingezonden, worden op vrijdag 10 januari 2020 gekeurd. 
De waardering kan daarom niet in de catalogus opgenomen worden.    
De dieren moeten wel op woensdag 8 januari 2020 ingekooid worden! 

 
INTERNATIONALE KLASSE 
Fokkers uit alle Entente landen, dus ook fokkers uit Nederland, kunnen dieren inschrijven in 
de internationale klasse. Het gaat om dieren van rassen of kleuren die vermeld staan in de 
Europese standaard, maar niet in Nederland erkend zijn.  
Dieren die ingeschreven worden van fokkers buiten Nederland, die dezelfde rasnaam heb-
ben als de Nederlandse rasnaam standaard, maar waarvan de standaard in het land van de 
inzender aanzienlijk verschilt met de Nederlandse worden in de Internationale klasse 
ondergebracht. 
De Internationale klasse wordt een aparte afdeling van de show en er worden aparte prijzen 
voor beschikbaar gesteld. 
Inzenders kunnen voor de internationale klasse zowel enkele dieren inschrijven, maar ook 
een zogenaamde “Zuchtgruppe”. Een Zuchtgruppe is in Nederland een viertal.  
Voor elke diergroep zorgt de Noordshow voor deskundige keurmeesters, zo mogelijk uit het 
buitenland. De dieren worden volgens de Europese ( EE) standaard gekeurd. 
Buitenlandse inzenders moeten voldoen aan de regels zoals die gelden bij de bonden of 
landen waar ze vandaan komen. Zij moeten ook hun registratienummer van de buitenlandse 
bond op het inschrijfformulier vermelden. 
 
AOC-KLASSE  
Bij de KLN-diergroepen kunnen fokkers met een KLN-fokkersnummer dieren van in Neder-
land erkende rassen, die een kleur of tekening hebben die bij dat ras niet is erkend, inschrij-
ven in de AOC- KLASSE (Any Other Colour). De kleur of tekening moet wel beschreven zijn 
in de standaard van de betreffende diergroep. 
 
VRIJE KLASSE 
Bij de KLN-diergroepen kunnen fokkers met een KLN-fokkersnummer dieren inschrijven van 
niet erkende rassen, kleuren of variëteiten in de VRIJE KLASSE 
Afhankelijk van het aantal dieren in de AOC-Klasse en de Vrije Klasse worden deze dieren  
afzonderlijk van de erkende rassen geëxposeerd en gekeurd. 
 
Artikel 3: 
Alle dieren moeten zijn voorzien van een door de FB KLN-NBS erkend merk, uitgezonderd 
cavia’s en kleine knagers..  
Cavia’s moeten door de inzender voorzien zijn van een naturel pleister van 1 cm x 2 cm.  
De pleister moet in de lengterichting worden aangebracht aan de buitenzijde van een oor 
met daarop in blauw schrift het kooinummer.  
 
Artikel 4: 
Het inschrijfgeld is per enkel dier € 5,75, voor een koppel € 8,00, trio's € 10,00 en volières 
sierduiven € 16,00. Het inschrijfgeld voor de diergroep kleine knagers is € 2,50 per dier.  
Voor dieren die voor erkenning worden ingezonden is het inschrijfgeld € 3,50 per dier. 
 
Voor administratiekosten wordt per inzender € 3,00 in rekening gebracht. De catalogus is 
voor iedere inzender verplicht en kost € 8,00.   
Voor jeugdinzenders die op de “ gewone “ Noordshow inzenden is dit artikel in zijn geheel 
van toepassing, zij betalen ook de verplichte catalogus. 
 

De inschrijving sluit op maandag 25 november 2019, MAAR WACHT 
NIET TOT DE LAATSTE DAG ! ! 

Schrijf uw dieren ruim voor de sluitingsdatum in.   
 



 

17 

 

Voor betaling van de kosten moet u gebruik maken van de eenmalige machtiging op het 
inschrijfformulier. Vergeet niet de machtiging te ondertekenen! 
Zonder machtiging gelijktijdig bij verzending van het inschrijfformulier de kosten overmaken 

op rekening NL56 RABO 0366 5608 83 t.n.v. Noordshow te Roden. Graag bij betaling 
ook uw fokkerskaartnummer vermelden. 
 

Bank Identifier Code (BIC) en International Bank Account Number (IBAN)  
van de Noordshow zijn : BIC / RABONL2U, IBAN/ NL56RABO 0366 5608 83 
 

Wanneer het inschrijfgeld niet is overgemaakt, ontvangt de inzender een rekening,  
vermeerderd met € 5,00 administratiekosten. 

 
Inschrijven kan uitsluitend schriftelijk. Het inschrijfformulier vindt u ook op onze website, 
www.noordshow.nl. U kunt dit formulier via email of per post sturen naar de diergroep-
secretaris van uw diergroep. Per diergroep een apart formulier gebruiken. 
 
De adresgegevens van de diergroepsecretarissen: 
Hoenders, Dwerghoenders en Serama’s: Hetty Borger, Grensweg 6, 7778 HB Loozen  
Sier- en Watervogels: Aart Deetman, Diepesteeg 3, 8081 PD Elburg                   
Sierduiven: Gerrie Kreeft, Veenschapsweg 38, 7741 NM Coevorden  
Konijnen: Geert Jan Groenhof, Zuidlaarderweg 39, 9468 AB Annen 
Cavia's en kleine knagers: Bernd Bolt, Vonderpad 4, 9608 PG Westerbroek 
Jeugdshow: Anja Beerling, Darg 16, 7766 BM Nieuw Schoonebeek 
 

De inschrijving sluit op maandag 25 november 2019, MAAR 
SCHRIJF UW DIEREN RUIM VOOR DIE DATUM IN ! ! 

 
Artikel 5: Inkooien 
Alle dieren moeten woensdag 8 januari 2020 tussen 12.00 en 21.00 uur worden ingekooid.   
Het adres van Expo Assen is: De Haar 11, 9405 TE Assen.  
Het is VERBODEN na de inkooidag in de hal, zonder toestemming van het bestuur, dieren 
binnen te brengen of weg te halen. 
 
Artikel 6: Aan- en verkoop van dieren 
Via het inschrijfformulier kunnen dieren te koop worden gezet. Een verkoopkaart kost € 2,00 
per dier, gelijktijdig met het inschrijfgeld te betalen. 
Behalve op donderdag 9 januari 2020, kunnen tijdens de show dieren te koop worden gezet, 
ook tegen betaling van € 2,00 per dier. 
De verkoopprijs is minimaal € 10,00 of hoger met veelvouden van € 5,00, maar kan 
niet verhoogd worden.  
Op zaterdag 11 januari kunt u vanaf 12.00 uur geen dieren meer te koop zetten. 
De verkoper betaalt 10 % van de verkoopprijs als bemiddelingskosten.  
De koper van een dier moet zich na het afnemen van de “ TE KOOP “ – kaart van de 
kooi direct melden bij het verkoopbureau. Doet u dit niet, dan kan het betreffende dier 
opnieuw door de verkoper “ TE KOOP ” worden gezet. 
Als een kaart “ Te Koop ” of “ Verkocht “ aan een verkeerde kooi geplaatst is, is het bestuur  
niet aansprakelijk voor de eventuele schade. 
 
De inzender die het te koop zetten van een dier ongedaan wil maken, kan dit kenbaar 
maken bij het verkoopbureau tot uiterlijk woensdag 8 januari 2020 om 20.00 uur.            
Neem hiervoor contact op met de heer D. Wietses, telefoonnummer 06-25418288, of via 
emailadres: d.wietses@hotmail.com   
Openingstijden van het verkoopbureau: 
vrijdag 10 januari 2020 van 10.00-21.00 uur en zaterdag 11 januari 2020 van 9.00-15.00 
uur. Bij verkoop kan de verkoper de opbrengsten incasseren bij het verkoopbureau tot 

http://www.noordshow.nl/
mailto:d.wietses@hotmail.com
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zaterdag 11 januari 2020 15.00 uur.  
 
Artikel 7: Afhalen van de gekochte dieren 
Bezoekers en inzenders uit het buitenland kunnen hun gekochte dieren zaterdag 11 januari 
2020 vanaf 13.00 uur afhalen. De afvoer van deze dieren verloopt onder begeleiding van het 
verkoopbureau. 
Alle overige kopers van dieren kunnen deze op zaterdag 11 januari vanaf 14.30 uur afhalen. 
De afvoer van verkochte dieren gebeurt via een aangewezen uitgang. De afvoer gebeurt 
aan de hand van de afhaalkaart en de kooikaart, inclusief beoordelingskaart.  
Tevens vindt controle van de kooi-, oor- en/of ringnummers plaats. 
 
Artikel 8: Openingstijden en entreeprijzen: 
Donderdag 9 januari 2020 van 12.00 tot 18.00 uur, vrijdag 10 januari 2020 van 9.00 tot 
22.00 uur en zaterdag 11 januari 2020 van 08.00 tot 16.00 uur. 

Tijdens de openingstijden op donderdag 8 januari 2020 is er GEEN catalogus 
verkrijgbaar en is het verkoopbureau NIET geopend. 

 
De entreeprijs voor een eenmalig bezoek voor een individuele bezoeker vanaf de leeftijd van 
12 jaar bedraagt € 8,00 per persoon. 
Kinderen tot en met de leeftijd van drie jaar betalen geen entree en kinderen van vier tot 
en met elf jaar betalen € 4,00 entree. 
Een doorlopende entreekaart kost € 15,00 per persoon en kan ook via het inschrijfformulier 
worden besteld. Bij een doorlopende entreekaart ontvangt u, samen met de kooinummers, 
een afhaalkaart voor een polsbandje. Tot 15.00 uur op de zaterdag is entree verplicht. 
 
REDUCTIE ENTREE VOOR GROEPEN: 
Voor groepen bezoekers van 20 personen of meer is de entreeprijs € 7,00 per persoon. 
Groepen bezoekers graag vooraf melden bij het algemeen secretariaat. 

                                                                                       
Via de website van vanplan.nl kunnen bezoekers online 
toegangskaarten voor de Dierenparade Noordshow 
kopen!  
 

Artikel 9: Uitkooien van de dieren 
Het afhalen van de dieren is op zaterdag 11 januari 2020 vanaf 16.00 uur.  
Inzenders worden verzocht bij het uitkooien de voer- en/of drinkbakjes uit de kooien te halen 
boven en op de kooien te leggen. 
De beoordelingskaart moet tijdens de tentoonstelling aan de kooi blijven. Het is de verant-
woordelijkheid van de inzender om na sluiting van de tentoonstelling de beoordelingskaar- 
ten zelf van de kooien te halen. 
 
Artikel 10: Afhalen prijzen 
De gewonnen prijzen moeten worden afgehaald bij het algemeen secretariaat tijdens de  
openingsuren van de show op de vrijdag en de zaterdag.  
 
Artikel 11: Vrijwaring 
De vereniging Noordshow is niet aansprakelijk voor sterfte, diefstal en/of verloren gaan van 
ingezonden dieren. Evenmin voor enig ander eigendom van de inzender/bezoeker in de 
EXPO ASSEN en daarbuiten. In geval door brand, storm, molest, staking of andere over-
macht de Noordshow, geheel of gedeeltelijk, niet kan worden gehouden, of de catalogus 
verschijnt niet, kan geen aanspraak op schadevergoeding, teruggave of vermindering van 
het inschrijfgeld en andere kosten gedaan worden. 
Alleen als de rijksoverheid een tentoonstellings- en/of vervoersverbod afkondigt en de 
Noordshow niet gehouden kan worden, wordt het betaalde inschrijfgeld terugbetaald.  
Wanneer het tentoonstellings- en/of vervoersverbod afgekondigd wordt op de dag van 
het inkooien of op een van de showdagen, worden geen kosten terugbetaald.  



 

19 

 

Artikel 12: 
De vereniging Noordshow behoudt zich het recht voor dieren die geshowd worden te 
fotograferen voor promotionele doeleinden. De showorganisatie bepaalt welke fotografen 
toestemming krijgen dieren te fotograferen. Zij die toestemming krijgen ontvangen schrif-
telijk toestemming. 
Verzoeken om toestemming kunnen tot uiterlijk 1 december 2019 ingediend worden bij  
de secretaris van de Noordshow. 
Wanneer een dier voor het maken van foto’s tijdelijk uit de kooi is, wordt in de kooi een  
kaart gelegd met de vermelding dat het dier om die reden tijdelijk uit de kooi is. 
 
Artikel 13: 
Richtlijnen Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG)  
Deze verordening ziet op de privacy van inzenders en bezoekers van de show. 
Gezien de omvang van het evenement is het onvermijdelijk dat foto’s e.d. gemaakt worden 
die gebruikt kunnen worden op social media en voor andere PR doeleinden. 
Inzenders/bezoekers moeten zich hiervan bewust zijn. 
 
Artikel 14: 
Reclames van welke aard ook, kunnen na 11 maart 2020 niet meer in behandeling worden 
genomen. 
 
Artikel 15:  
Onreine, zieke of van ziekte verdachte dieren worden niet gekeurd en worden uit de 
tentoonstellingsruimte verwijderd. 
 
Artikel 16: 

VETERINAIRE ZAKEN 
Wanneer voor vervoer van dieren naar het buitenland een exportvergunning nodig is, kan  
de organisatie van de Noordshow hierin niet bemiddelen. Kopers moeten hiervoor contact 
opnemen met de Voedsel en Warenautoriteit van het Ministerie van Economische zaken.  
Zie voor de regelgeving de website: www.nvwa.nl 
N.B. Een verklaring van een dierenarts over de gezondheid van een dier geldt NIET als  
        een exportvergunning. 
 
VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN PLUIMVEE 
Tot de Dierenparade Noordshow mogen alleen hoenders, dwerghoenders, serama’s en 
siervogels worden toegelaten van fokkers die al hun hierboven genoemde dieren hebben 
laten enten tegen Pseudo-vogelpest (NCD). 
Elke inzending van genoemde diergroepen moet vergezeld zijn van een kopie van de ent-
verklaring. De entverklaring moet op de vastgestelde wijze zijn ingevuld en voorzien zijn van 
de handtekening van de eigenaar van de dieren, de dierenarts die de enting heeft verricht  
en de datum van de enting. 
De entverklaringen moeten bij binnenkomst van de EXPO ASSEN worden ingeleverd en 
worden na afloop van de show niet aan de inzender teruggegeven.  
Dieren zonder entverklaring worden niet toegelaten.    

 
VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN KONIJNEN  
Tot de Dierenparade Noordshow mogen alleen konijnen worden toegelaten van fokkers die 
al hun konijnen hebben laten enten tegen RHD type 2. Elke inzending moet vergezeld zijn 
van een kopie van de RHD-entverklaring. Deze verklaring moet getekend zijn door de 
eigenaar en de dierenarts die de enting heeft verricht en moet een opgave bevatten van het 
ras, de te exposeren oormerken en de toegepaste entstof.  
De entverklaringen moet conform het model van KLN of van een bond van een land, dat is 
aangesloten bij de Europese Entente. 

http://www.nvwa.nl/
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De entverklaringen moeten bij binnenkomst van de  EXPO ASSEN worden ingeleverd en 
worden na afloop van de show niet aan de inzender teruggegeven.  
Dieren zonder entverklaring worden niet toegelaten.    
 
Artikel 17:                                                                                                                               
Een prestatieprijs kan gewonnen worden door een collectie van vier dieren van één ras en 
één kleurslag. In elke collectie moeten beide geslachten vertegenwoordigd zijn.                 
De inzender moet elke collectie aankruisen op het inschrijfformulier. Als meerdere collecties 
worden ingeschreven, moeten de collecties in volgorde worden genoteerd op het inschrijf-
formulier. Ook aangeven wat de volgorde van de collecties is, dus 1e collectie, 2e collectie 
etc. Winnaar is die het hoogste aantal punten behaalt, waarbij minimaal vier keer 94 predi-
kaatpunten behaald moeten zijn. Bij een gelijk aantal punten tellen de punten, verworven 
door jonge dieren, dubbel. Is het aantal punten dan nog gelijk, dan beslist het lot.  

JEUGDSHOW 
De jeugdshow is een aparte show binnen de Dierenparade Noordshow.   
De ingeschreven dieren komen niet in aanmerking voor de prijzen van de algemene 
show. Dit geldt ook voor de prijzen die de speciaalclubs voor hun leden beschikbaar 
stellen, tenzij het gaat om prijzen die speciaal voor jeugdinzenders beschikbaar 
gesteld zijn. 
Voor de jeugdshow kunnen alleen enkele nummers worden ingezonden en gelden dezelfde 
t.t.-bepalingen zoals ze hierboven weergegeven zijn, met uitzondering van artikel 5.  
 
Inschrijfgeld: 
Het inschrijfgeld bedraagt per nummer € 2,00. Als administratiekosten wordt per jeugdin-
zender € 3,00 in rekening gebracht.  
Voor de inzenders van de Jeugdshow is de catalogus niet verplicht!  
 
Kleurmuizen, Gerbils, Tamme Ratten en Hamsters kunnen alleen in eigen kooien worden 
ingezonden. Het inschrijfgeld voor deze rassen bedraagt € 1,50 per dier. 
 
De KLN-Bondsshow voor cavia’s en kleine knaagdieren wordt een eendaagse show, 
die op zaterdag 11 januari 2020 gehouden wordt. Dit betekent dat de cavia’s van de 
jeugdshow van de Dierenparade Noordshow als aparte groep ondergebracht worden bij de 
Bondsshow. Het inkooien van de cavia’s op de jeugdshow kan ook alleen op de zaterdag 
plaatsvinden. Zie voor de verder gang van zaken verderop in het vraagprogramma. 
 
Kleindier Liefhebbers Drenthe betaalt voor jeugdinzenders met een fokkerskaart uit 
de provincie Drenthe voor vier dieren het inschrijfgeld! Maak hier gebruik van!  
 
Elke inzender van de editie 2019 van de Jeugdshow in Laren kan een dier gratis 
inschrijven voor de jeugdshow van de Noordshow! 
 
Jeugdinzenders kunnen ook via de website inschrijven aan de hand van het inschrijffor-
mulier. 
Jeugdinzenders die zowel voor de gewone als voor de jeugdshow inschrijven, moeten twee 
keer een inschrijfformulier invullen. Voor jeugdinzenders die ook op de “gewone “ show 
inzenden is artikel 5 v.w.b. de kosten in zijn geheel van toepassing. 

 

Keurmeesters HOENDERS EN DWERGHOENDERS Jeugdshow: 

HOOFDEREPRIJZEN JURY: J.L. Albada 
J. L. Albada (A)  
H. L. Timmer (A) 
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Keurmeesters SERAMA’S Jeugdshow: 

De keurmeesters die bij de algemene Noordshow genoemd zijn, keuren ook de dieren bij de 
Jeugdshow. 
 

Keurmeesters Siervogels, Oorspronkelijke Duiven, Lachduiven en 

Watervogels Jeugdshow: 

De keurmeesters die bij de algemene Noordshow genoemd zijn, keuren ook de dieren bij de 
Jeugdshow. 

   

Keurmeesters KONIJNEN Jeugdshow: 

HOOFDEREPRIJZEN JURY: J. de Klein  
 
J. de Klein  (A)         Groot Lotharinger, Engelse Hangoor, Belgische Haas, Californian, van 
Beveren, Franse Hangoor, Groot Chinchilla, Groot Zilver, Japanner, Eksterkonijn, Rijnlander, 
Meissner Hangoor, Parelfeh, Rex, Voskonijn, Satijn, Marter, Gouwenaar, Marburger Feh, 
Deilenaar, Papillon, Beige, Zwart Grannen, Klein Zilver, Angora, Angoradwerg, Rex dwerg, 
Polish, Parelgrijze van Halle, Nederlandse Hangoor Dwerg, Kleurdwerg. 

 
W.D.G. de Wit  (C) Vlaamse Reus, Nieuw Zeelander, Wener, Rode Nieuw Zeelander, 
Rijnlander, Zilvervos, Thüringer, Sallander, Havana, Alaska, Gouwenaar, Luchs, Marburger 
Feh, Parelfeh, Beige, Duitse Hangoor, Klein Chinchilla, Thrianta, Tan, Hulstlander, Pool. 
            

Keurmeesters Cavia’s Jeugdshow: 

De keurmeesters die bij de KLN Bondsshow Cavia’s genoemd zijn, keuren ook de dieren bij 
de Jeugdshow. 
 

Keurmeesters Sierduiven Jeugdshow: 

G. de Vries ( A ), alle sierduiven, tevens hoofdereprijzenjury 

 
Alle prijzen bij de Jeugdshow staan verderop in het vraagprogramma 

KLN-BONDSSHOW CAVIA’S EN KLEINE KNAAGDIEREN 
 
KLN heeft ook de bondsshow van de cavia’s en de kleine knaagdieren toegewezen aan de 
Dierenparade Noordshow. Deze Bondsshow wordt een eendaagse show, die op 
zaterdag 11 januari 2020 gehouden wordt. 
 
Wij nodigen de fokkers van harte uit dat zij met grote getale dieren op de KLN bondsshow 
inzenden. Op die manier kan de diversiteit van de kleindiersport in de volle breedte aan   
bod komen in onze presentatie aan het talrijke publiek.  
 
Gevraagd worden: Cavia’s, Tamme ratten, Mongoolse-, Egyptische- en Negev gerbils, 
Kleurmuizen, Syrische hamsters, Russische-, Chinese- en Campbelli Dwerghamsters in 
erkende kleuren.  
 
Voor deze bondsshow gelden de normale bepalingen, zoals ze hierboven vermeld zijn. 
Wat afwijkt, is het tijdstip van inkooien van de dieren.  
Verder is het ook mogelijk tijdens de show dieren via het verkoopbureau TE KOOP te zetten.  
In afwijking van artikel 6 van het vraagprogramma kunnen ook na 12.00 ’s middags cavia’s 
te koop gezet worden. 
 
De keuring vindt plaats op zaterdag 11 januari 2020 en begint ’s morgens om negen uur. 
Het inkooien van de dieren kan van ’s morgens acht uur tot uiterlijk kwart voor negen. 
De keuring begint op 11 januari 2020 om negen uur. 
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De dieren kunnen na afloop van de show, ’s middags om vier uur weer meegenomen 
worden. 
 
Alle inschrijvingen worden in de catalogus opgenomen, uiteraard zonder de beoordeling en 
verdere uitslagen. De beoordelingen en uitslagen worden na de show zo spoedig op de 
website van de Dierenparade Noordshow gepubliceerd. Tevens zullen de keuringsresultaten 
na de show via email naar de inzenders gestuurd worden. 
 
Dieren voor de eendaagse keuring kunnen uitsluitend via het inschrijfformulier ingeschreven 
worden. 
Voor de show gelden alle overige bepalingen uit het tentoonstellingsreglement van de 
Dierenparade Noordshow, zoals dat hierboven vermeld is. 
 
Advies voor kooimaten voor de dieren: Tamme ratten in een showbak met een goed afsluit-
baar deksel van ca. 20 x 30 cm. Gerbils en Syrische hamsters in een showbak met een 
goed afsluitbaar deksel van ca. 15 x 20 cm. en Kleurmuizen en Dwerghamsters in een 
showbak met een goed afsluitbaar deksel van ca. 10 x 16 cm.  

 

CAVIA'S 
 
HOOFDEREPRIJZENJURY:  
Voorzitter, A. A. Verrijdt, leden W. Flokstra en M.A.M. Eilander 

 
A.A. Verrijdt       (A): Gladhaar éénkleurig 
W.M. Flokstra    (A): Gladhaar agouti, gladhaar tekening, gladhaar uitmonstering 
M.A.M. Eilander (A): Gladhaar Amerikaans en Engels gekruind, Borstelhaar, Sheltie, 
                                  Langhaar, Lunkarya, Alpaca en Tessel 
 

KLEINE KNAAGDIEREN 
A.A. Verrijdt (A), alle rassen, tevens hoofdkeurmeester 
 

Reglement vrije verkoop van Sierduiven 
De vrije verkoop van alleen sierduiven is in handen van een door het Dierenparade Noordshow-
bestuur aangestelde commissie. Het Dierenparade Noordshowbestuur noch de verkoopcommissie is 
aansprakelijk voor het eventueel verloren gaan van sierduiven en/of verzendmateriaal. 
Deze verkoophoek wordt ingericht in een apart gedeelte van Expo Assen en is geopend tijdens de 
openingstijden van de Dierenparade Noordshow. 
De aanvoer van dieren die via het inschrijfformulier aangemeld zijn, kan uitsluitend op de inkooidag, 
dat is woensdag 8 januari 2020. 
 
Voor de vrije verkoop gelden de volgende voorwaarden. 
Art.1. Iedere inzender van sierduiven kan kooien reserveren voor € 2,00 per kooi, eventueel via het 
inschrijfformulier en bij vooruitbetaling te voldoen. In elke kooi mag slechts een sierduif geplaatst 
worden. De eigenaar kan bij het inkooien aangeven dieren als koppel te verkopen. Deze dieren 
worden dan naast elkaar geplaatst.  
 
Bij een koppel worden twee kooinummers gebruikt, op beide kaarten moet de verkoopprijs worden 
vermeld en de toevoeging : “samen met kooi . . . . . “. 
 
Art. 2. Gedurende de openingstijden van de show op de vrijdag en de zaterdag kunnen eveneens 
dieren worden aangevoerd. Dit kan ook door fokkers die geen inzender zijn van de Dierenparade 
Noordshow. Zij kunnen via de ingang van de EXPO ASSEN naar binnen, uiteraard in het bezit van 
een geldig toegangsbewijs. 
 
Art.3. Kooien die vrij komen omdat een sierduif verkocht is, kunnen daarna opnieuw gevuld worden. 
Op dat moment is weer € 2,00 aan kooihuur verschuldigd. Bij de verkoopcommissie sierduiven 
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kunnen nieuwe verkoopkaarten gekocht worden. De eigenaar van de sierduiven vult zelf de 
benodigde gegevens op de verkoopkaart in. De verkoopcommissie vult het kooinummer in en zorgt 
ervoor dat de verkoopkaart aan de kooi bevestigd wordt.  
 
Art.4. Alle te koop aangeboden sierduiven moeten voorzien zijn van een vaste voetring; 
 
Art.5. Wanneer u een dier wilt kopen, meldt u dat bij de verkoopcommissie in de sierduivenverkoop-
hoek en betaalt aan hen de koopprijs contant. De koper kan zelf zorgen voor verzendmateriaal om de 
gekochte sierduiven mee te nemen. Eventueel kan ter plekke een verzenddoos gekocht worden voor 
€ 2,00 per stuk. De koper kan na betaling van de koopprijs de sierduiven meteen meenemen en 
EXPO ASSEN verlaten via de door de organisatie aangewezen uitgang. 
 
Art.6. In deze vorm van verkoop wordt geen percentage als provisie op de verkoopsom ingehouden; 
 
Art.7. Wanneer een sierduif verkocht is, kan de verkoper zich bij de verkoopcommissie melden voor 
de uitbetaling van de verkoopprijs. 
 
Art.8. De verkoper moet er zelf voor zorgen dat de niet verkochte sierduiven uit de kooi gehaald 
worden en afgevoerd worden. Op zaterdag 11 januari 2020 tussen 15.00 en 15.30 uur moeten de niet 
verkochte sierduiven door de eigenaren uit de kooien gehaald zijn. 
 
Art.9. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verkoopcommissie. 
 

DIGI-SHOW NOORDSHOW 2020 
Het DigiShowteam organiseert in samenwerking met de Dierenparade Noordshow opnieuw een 
DigiSHOW. 
De DigiShow is de eerste digitale kleindierenshow in Europa op Facebook om de kleindierenlief-
hebberij op een eigentijdse wijze te promoten. Voor deze DigiShow kunt u foto’s van uw dieren 
insturen. Inzending is gratis! De DigiShow staat open voor alle diergroepen (met subklassen). In elke 
diergroep is een jeugdklasse, een vrije klasse en een “creatieve klasse”. Voor de leukste of creatief-
ste foto is er een juryprijs en een door alle inzenders bepaalde publieksprijs te winnen.  
De winnaar van elke klasse krijgt een speciaal ontworpen certificaat op naam van de inzender met 
daarop een foto van het dier dat is ingezonden. Bovendien wordt elk jaar uit de winnende foto’s per 
klasse van de gehouden DigiShows de kampioen bepaald. Deze winnaars krijgen een speciale 
kampioensoorkonde.  
Iedere inzender op DigiShow dingt mee! 
Bovendien stelt de Noordshow voor het beste dier in elke diergroep een fraaie beker ter beschikking!   
Houdt nadere berichtgeving over de DigiShow in de gaten op de website van de Noordshow en op de 
facebookpagina van de Noordshow en stuur uw foto’s in. 
Tegelijk met de sluiting van de inschrijving voor de Noordshow, 25 november 2019, sluit ook de 
inschrijving voor de DigiShow. 
 

PRIJZENSCHEMA  KLEINDIER  LIEFHEBBERS  NEDERLAND (KLN)        
Secretaris: B.T.M. Sanders, Van Galenstraat 4, 7622 XP Borne, telefoon 074-2664735                                                                                                                 
e-mail: secretaris@kleindierliefhebbers.nl, website: www.kleindierliefhebbers.nl 

EREPRIJSNUMMER 400   
Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) stelt voor dieren in alle KLN-diergroepen op alle erkende 
tentoonstellingen voor zowel de erkende klassen, als de AOC klasse en de Vrije Klasse een KLN-prijs 
van € 5,00 beschikbaar. 
In alle KLN-diergroepen wordt een KLN-prijs van € 5,00 beschikbaar per 20 ingeschreven dieren en 
de waardering tenminste ZG is. Ook dieren met buitenlandse EE merken of ringen van Aviornis en de 
NBvV komen voor deze prijs in aanmerking. 
De prijzen zijn ter vrije beschikking van de keurmeester en worden bij voorkeur toegekend aan dieren 
die geen andere prijzen hebben gewonnen. 
Toekenning:  
a. De keurmeester kent per 20 ingeschreven dieren een KLN-prijs toe en bij een restant van elf of  
    meer dieren nog één prijs extra.  
b. Keurmeesters die in meerdere diergroepen keuren verdelen de prijzen naar rato over de  
    diergroepen. 

mailto:secretaris@kleindierliefhebbers.nl
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c. De prijzen worden bij voorkeur toegekend aan dieren die er op een of andere wijze uitspringen, of  
    relatief bijzonder zijn qua moeilijkheidsgraad / zeldzaamheid in combinatie met kwaliteit.  
 

De Dierenparade Noordshow 2020 is voor KLN de Nationale Bondstentoonstelling voor 
hoenders, dwerghoenders, serama’s, sier- en watervogels, konijnen, cavia’s en kleine 
knaagdieren.     
De extra prijzen in de vorm van bondsvanen en bondsmedailles die KLN beschikbaar stelt, 
vindt u in de almanak 2019 op bladzijde 5 onder het kopje NATIONALE BONDSSHOW bij 
de Noordshow.            
 
Ook bij de Jeugdshow van de Noordshow zijn KLN medailles te winnen in de diergroepen 
waarvoor de Noordshow als bondstentoonstelling is aangewezen. 
 

PRIJZENSCHEMA  NEDERLANDSE  BOND  VAN 
SIERDUIVENLIEFHEBBERS-VERENIGINGEN  NBS 

Secretaris: D. M. Meesters, Aalmoezenier Verheggenstraat 16, 6221 TG Maastricht Telefoon: 06-
30414170, email: secretaris@sierduif.nl, website www.sierduif.nl 

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 en de organiserende 
vereniging/organisatie moet lid zijn van de NBS:                                                                                    
b. de R-, en E-prijzen mogen alleen worden toegekend aan dieren, waaraan nog geen andere door of 
namens de tentoonstellingsorganisatie uitgeloofde prijs is toegekend, en minimaal 93 punten hebben 
behaald.                                                                                                                                                     
c. de K-prijzen worden toegekend aan de fraaiste sierduif op een na van de keuring ( bij meer dan 
1.000 kooinummers sierduiven voor de fraaiste op twee na).                                                                  
d. Voor het aantal ingeschreven sierduiven gelden de kooinummers. Een volière met sierduiven geldt 
als een nummer. 

Prijsnummer 800: R-prijs van € 4,00 per 15 kooinummers, ter vrije beschikking van de keurmeester.        
De R-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs aan is toegekend, zie de voorwaarden onder 
b 

 

Prijzenschema Provinciale Kampioenschappen 
Bij de Dierenparade Noordshow is het Provinciaal Kampioenschap van de provincie Drenthe van de 
NBS ondergebracht.                                                                                                                        
Provinciale kampioenschappen zijn " open " kampioenschappen. Dat betekent dat iedere inzender 
van sierduiven, ongeacht de woonplaats, voor een provinciaal kampioenschap in aanmerking komt. 
Door de NBS worden beschikbaar gesteld: NBS-erecertificaten, ep 801 en/of ep 802, eigenslag 
medailles, ep 803 en ep 804, K-prijzen à € 6,00, ep 807 en R-prijzen à € 4,00 en ep 808. 
Ook voor de sierduiven van de Jeugdshow van de Noordshow stelt de NBS prijzen beschikbaar, 
ep 805 voor de fraaiste doffer en ep 806 voor de fraaiste duivin. 
Zie voor het volledige prijzenschema van de NBS de Almanak 2019. 
 

Nationaal kampioen “ Ras van het jaar “ 
Ras van het jaar, showseizoen 2019/2020 is de “ Oud-Hollandse Kapucijn ”. Fokkers van dit ras 
kunnen Nationaal kampioen van het ras van het jaar worden door op een provinciaal kampioenschap 
en de Bondsshow van de NBS met een kwartet duiven (mo, vo, mj en vj) van dat ras het hoogst 
aantal punten te behalen. 

 
Nationaal kampioen rasgroep 
Sierduivenfokkers van de vijf rasgroepen kunnen eveneens deelnemen aan het Nationaal 
kampioenschap van de NBS. Zie de voorwaarden voor dit kampioenschap de Almamak 2019 en de 
website van de NBS. 
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LIJST  VAN  EREPRIJZEN DIERENPARADE NOORDSHOW 2020 
 
HOOFDEREPRIJZEN DIERGROEP HOENDERS  

 

0001 Mooiste Hoen     : Gouden Tientje  
0002 Mooiste Hoen op een na    : € 50,00 
0003 Mooiste Hoen op twee na    : € 40,00 
0004 Harm Mos Herinneringsbeker voor het mooiste grote hoen 
 Recente winnaars zijn : 
            2013: J.A.P.M. Vingerhoets, Diessen 2014: F. Oosterloo, Smilde              
            2015: J.M.A. Ehlert, Heerlen               2016: H.P.M. Pelgrim, Bussloo 
            2019: G. Knoef, Zenderen 
 
EREPRIJZEN DIERGROEP HOENDERS 
0005 € 10,00 voor het beste dier van iedere keurmeester 
0006 €   6,00 voor het beste dier op een na van iedere keurmeester 
0007 €   4,00 per acht ingezonden nummers, ook voor trio's, volières en paren 
           ( De winnaars van e.p. 0005 en 0006 zijn van e.p. 0007 uitgesloten ) 
0008 € 50,00 voor het mooiste Trio Hoenders 
0009 € 25,00 voor het mooiste Trio Hoenders op een na 
0010 € 50,00 voor het beste viertal Hoenders 
0011 € 25,00 voor het beste viertal Hoenders op en na 
0012 € 7,50 voor het mooiste dier in de AOC-Klasse Grote Hoenders 
0013 € 7,50 voor het mooiste dier in de Vrije Klasse Grote Hoenders 
              ( De ereprijzen 0012 en 0013 worden toegekend wanneer in de groep 
                tenminste tien dieren zijn ingeschreven.) 
0014 € 5,00 voor het mooiste dier ander geslacht van de AOC-klasse Grote hoenders 
             ( Deze ereprijs wordt toegekend wanneer in de groep tenminste vijftien dieren  
               zijn ingeschreven.)  
 
KLN stelt op de bondsshow op de Dierenparade Noordshow medailles beschikbaar. 
Zie hiervoor de almanak 2019. 
 
HOOFDEREPRIJZEN DIERGROEP DWERGHOENDERS 
 
0020 Mooiste Dwerghoen    : Gouden Tientje 
0021 Mooiste Dwerghoen op een na   : € 50,00 
0022 Mooiste Dwerghoen Nederlandse rassen : € 25,00 
0023 Mooiste Dwerghoen Ned. rassen op een na : € 10,00 
0024 Mooiste Dwerghoen Europese rassen : € 25,00 
0025 Mooiste Dwerghoen Europese rassen op een na : € 10,00 
0026 Mooiste Dwerghoen Vechthoenrassen : € 25,00 
0027 Mooiste Dwerghoen Vechthoenrassen op een na: € 10,00 
0028 Mooiste Dwerghoen overige rassen  : € 25,00  
0029 Mooiste Dwerghoen overige rassen op een na: € 10,00 
 
EREPRIJZEN DIERGROEP DWERGHOENDERS 
0030 € 10,00 voor het beste dier van iedere keurmeester 
0031 €   6,00 voor het beste dier op een na van iedere keurmeester 
0032 €   4,00 per acht ingezonden nummers, ook voor trio's, volières en paren 
           ( De winnaars van e.p. 0030 en 0031 zijn van e.p. 0032 uitgesloten ) 
0033 € 50,00 voor het mooiste Trio Dwerghoenders 
0034 € 25,00 voor het mooiste Trio Dwerghoenders op een na 
0035 € 12,50 voor het mooiste Trio Dwerghoenders op twee na 
0036 € 25,00 voor het beste viertal Dwerghoenders Nederlandse rassen 
0037 € 25,00 voor het beste viertal Dwerghoenders Europese rassen 
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0038 € 25,00 voor het beste viertal Dwerghoenders Vechthoenrassen 
0039 € 25,00 voor het beste viertal Dwerghoenders overige rassen 
0040 € 7,50 voor het mooiste dier in de AOC-Klasse Dwerghoenders 
0041 € 7,50 voor het mooiste dier in de Vrije Klasse Dwerghoenders 
              ( De ereprijzen 0040 en 0041 worden toegekend wanneer in de groep 
                tenminste tien dieren zijn ingeschreven) 
0042 € 5,00 voor het mooiste dier ander geslacht van de Vrije Klasse Dwerghoenders 
             ( Deze ereprijs wordt toegekend wanneer in de groep tenminste vijftien dieren  
               zijn ingeschreven.)  
0108 Plaquette, aangeboden door de Entente Européenne (EE), voor het mooiste  
         dier van de overige rassen bij de dwerghoenders 
KLN stelt op de bondsshow op de Dierenparade Noordshow medailles beschikbaar. 
Zie hiervoor de almanak 2019. 
 
HOOFDEREPRIJZEN DIERGROEP SERAMA’S 
 
0050 Mooiste Serama, bij minimaal 150 ingeschreven dieren: Gouden Tientje 
         ( Wanneer geen 150 Serama’s zijn ingeschreven, wordt het gouden tientje  
            vervangen voor een geldprijs van € 50,00 ) 
0051 € 15,00 voor de mooiste Serama van de klasse Jeugd  
                     ( Dat zijn alle dieren met een ring van het huidige showseizoen ) 
0052 € 15,00 voor de mooiste Serama haan van de klasse Oud, gewichtsklasse A 
0053 € 15,00 voor de mooiste Serama hen van de klasse Oud, gewichtsklasse A 
0054 € 15,00 voor de mooiste Serama haan van de klasse Oud, gewichtsklasse B 
0055 € 15,00 voor de mooiste Serama hen van de klasse Oud, gewichtsklasse B 
0056 € 15,00 voor de mooiste Serama haan van de klasse Oud, gewichtsklasse C 
0057 € 15,00 voor de mooiste Serama hen van de klasse Oud, gewichtsklasse C 
 
EREPRIJZEN DIERGROEP SERAMA’S 
0058 € 10,00 voor het beste dier van iedere keurmeester 
0059 €   6,00 voor het beste dier op een na van iedere keurmeester 
0060 €   4,00 per acht ingezonden nummers 
           ( De winnaars van e.p.0058 en 0059 zijn van e.p.0060 uitgesloten ) 
0061 Fraaie TINNEN BEKER voor de fraaiste Cavia, groep gladhaar, aangeboden door  
         de heer Lars Steenken, voorzitter van het Landesverband Weser-Ems Bundes     
         Deutscher Rassegeflügelzuchter ( BDRG)   
 
KLN stelt op de bondsshow op de Dierenparade Noordshow medailles beschikbaar. 
Zie hiervoor de almanak 2019. 
 
HOOFDEREPRIJZEN DIERGROEPEN SIERVOGELS EN OORSPRONKELIJKE DUIVEN 
 

De groep siervogels is voor het toekennen van het Gouden Tientje in twee groepen 
verdeeld. Het Gouden Tientje wordt jaarlijks wisselend op groep A of B uitgezet. 
 
Groep A: Fazanten, Tragopanen, Oorspronkelijke Kamhoenders, Pauwen, 
                Kalkoenen, Parelhoenders en overige Siervogels 
Groep B: Oorspronkelijke Duiven, Lachduiven, Diamantduiven Frankolijnen, Kwartels en 
                Patrijzen,; 
 
0070 Mooiste dier groep B                                                         : Gouden Tientje 
0071 Mooiste Frankolijn, Kwartel of Patrijs                                 : € 20,00 
0072 Mooiste Oorspronkelijke Duif, Lachduif of Diamantduif      : € 20,00 
0073 Mooiste Fazant, Tragopaan of Oorspronkelijke Kamhoen : € 20,00 
0074 Mooiste Pauw, Kalkoen, Parelhoen of overige siervogels : € 20,00 
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EREPRIJZEN DIERGROEPEN SIERVOGELS EN OORSPRONKELIJKE DUIVEN 
0075 € 10,00 voor het beste dier van iedere keurmeester 
0076 €   6,00 voor het beste dier op een na van iedere keurmeester 
0077 €   4,00 per acht ingezonden nummers 
                   ( De winnaars van e.p. 0065 en 0066 zijn van e.p. 0067 uitgesloten ) 
0078 € 10,00 voor het beste viertal Kwartels of Patrijzen 
0079 € 10,00 voor het beste viertal Oorspronkelijke Duiven, Lachduiven of 
                                                                                                                      Diamantduiven 
0080 € 10,00 voor het beste viertal Fazanten, Tragopanen of Oorspronkelijke  
                                                                                                                     Kamhoenders 
0081 € 10,00 voor het beste viertal Pauwen, Kalkoenen of Parelhoenders 
0082 €   7,50 voor het mooiste dier in de AOC-Klasse Groep A 
0083 €   7,50 voor het mooiste dier in de AOC-klasse Groep B 
0084 €   7,50 voor het mooiste dier in de Vrije Klasse Groep A 
0085 €   7,50 voor het mooiste dier in de Vrije Klasse Groep B 
           ( De ereprijzen 0072 tot en met 0075 worden toegekend wanneer in de groep 
             tenminste tien dieren zijn ingeschreven.)  
0086 Plaquette, aangeboden door de Entente Européenne (EE), voor het mooiste  
         dier van de groep rassen Pauw, kalkoen, Parelhoen of overige siervogels 
 
HOOFDEREPRIJZEN DIERGROEP WATERVOGELS 

 

De groep gedomesticeerde watervogels is voor het toekennen van het Gouden Tientje in  
drie groepen verdeeld. Het Gouden Tientje wordt jaarlijks wisselend op groep A, B of C 
uitgezet. 
Groep A : Kleine eendenrassen : Smaragd-, Dwerg kuif-, Dwerg Silver Appleyard-,   
                Kwakereenden en Duitse zwergenten 
Groep B : Overige gedomesticeerde eendenrassen 
Groep C : Gedomesticeerde ganzenrassen 
 
0090 Mooiste van de kleine gedomesticeerde eendenrassen, Groep A: Gouden Tientje  
0091 Mooiste van de kleine gedomesticeerde eendenrassen op een na Groep A: € 20,00 
0092 Mooiste van de overige gedomesticeerde eendenrassen Groep B: € 45,00 
0093 Mooiste van de overige gedomesticeerde eendenrassen, op een na Groep B: € 20,00 
0094 Mooiste gedomesticeerde Ganzenrassen, Groep C : € 45,00 
         ( Voor het gouden tientje moeten er minimaal 150 gedomesticeerde watervogels  
            ingeschreven zijn )  
0095 Mooiste oorspronkelijke gans of eend: Gouden Tientje 
         ( Voor het gouden tientje moeten er minimaal 150 oorspronkelijke watervogels  
            ingeschreven zijn )  
 
EREPRIJZEN DIERGROEP WATERVOGELS 
0096 € 10,00 voor het beste dier van iedere keurmeester 
0097 €   6,00 voor het beste dier op een na van iedere keurmeester 
0098 €   4,00 per 8 ingezonden nummers 
              ( De winnaars van e.p. 0096 en 0097zijn van e.p. 0098 uitgesloten ) 
0099 € 25,00 voor het beste viertal gedomesticeerde watervogels 
0100 € 25,00 voor het beste viertal oorspronkelijke watervogels 
0101 € 25,00 voor het mooiste koppel oorspronkelijke watervogels,  
                           bij minimaal 12 ingezonden koppels 
0102 € 7,50 voor het mooiste dier in de AOC-Klasse Groep A 
0103 € 7,50 voor het mooiste dier in de AOC-Klasse Groep B 
0104 € 7,50 voor het mooiste dier in de AOC-Klasse Groep C 
0105 € 7,50 voor het mooiste dier in de Vrije Klasse Groep A 
0106 € 7,50 voor het mooiste dier in de Vrije Klasse Groep B 
0107 € 7,50 voor het mooiste dier in de Vrije Klasse Groep C 
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           ( De ereprijzen 0102 tot en met 0107 worden toegekend wanneer in de groep 
             tenminste tien dieren zijn ingeschreven.)  
 
KLN stelt op de bondsshow op de Dierenparade Noordshow medailles beschikbaar. 
Zie hiervoor de almanak 2019. 
 
HOOFDEREPRIJZEN DIERGROEP SIERDUIVEN 
 

0110 Mooiste Sierduif    :Gouden Tientje 
0111 Mooiste Sierduif ander geslacht  :€ 25,00 
0112 Mooiste Kropper   :€ 10,00 
0113 Mooiste Vormduif   :€ 10,00 
0114 Mooiste Wratduif   :€ 10,00 
0115 Mooiste Kipduif    :€ 10,00 
0116 Mooiste Meeuw    :€ 10,00 
0117 Mooiste Structuurduif   :€ 10,00 
0118 Mooiste Trommelduif   :€ 10,00 
0119 Mooiste Kleurduif   :€ 10,00 
0120 Mooiste Tuimelaar of Hoogvlieger :€ 10,00 
         ( Minimaal 50 dieren per groep, bij minder dieren vervalt de prijs ) 
0121 C. H. Staal Herinneringsbeker voor de mooiste Sierduif 
 Recente winnaars zijn :            
           2013: J. Kort, Meeden                       2014: F. v. d. Vegt, Rouveen          
           2015: Mw. Sterling, Deventer            2016: J.D. van Doorn, Middelburg 
           2017: T. Eumelen, Baarlo                  2018: P. Gol, Havelte 
           2019: Joris Derneire, Oostkamp (België)  
 
EREPRIJZEN DIERGROEP SIERDUIVEN 
0122 € 10,00 voor het beste dier van iedere keurmeester 
0123 €   6,00 voor het beste dier op een na van iedere keurmeester 
0124 €   4,00 per acht ingezonden nummers, ook voor volières 
              ( De winnaars van e.p. 0122 en 0123 zijn van e.p. 0124 uitgesloten) 
0125 € 10,00 voor de mooiste volière sierduiven, bij maximaal vijf volières 
          Bij minimaal vijf en maximaal tien volières:  
0126 € 25,00 voor de mooiste volière sierduiven 
0127 € 10,00 voor de mooiste volière sierduiven op een na 
         Bij tien of meer volières: 
0128 € 50,00 voor de mooiste volière sierduiven 
0129 € 25,00 voor de mooiste volière sierduiven op een na 
0130 € 25,00 voor het beste viertal sierduiven 
0131 € 10,00 voor het beste viertal sierduiven op een na 
 
Het volledige NBS prijzenschema staat afgedrukt bovenaan het prijzenschema.  
Voor de sierduiven zijn alle prijzen die bij het provinciaal kampioenschap van de provincie 
Drenthe horen op de Dierenparade Noordshow 2020 te winnen.  
 
HOOFDEREPRIJZEN DIERGROEP KONIJNEN 
 

0140 Mooiste Konijn              : Gouden Tientje 
0141 Mooiste konijn op een na                        : € 50,00 
0142 Mooiste konijn groep 1 ( Kleur )                              : € 40,00 
0143 Mooiste konijn groep 2 ( Tekening )                        : € 40,00 
0144 Mooiste konijn groep 3 ( Verzilvering )                    : € 40,00 
0145 Mooiste konijn groep 4 ( Kleurpatroon )                  : € 40,00 
0146 Mooiste konijn groep 5 ( Wit )                                 : € 40,00 
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0147 Mooiste konijn groep 6 ( Hangoren )                       : € 40,00 
0148 Mooiste konijn groep 7 ( Bijz. haarstructuur )          : € 40,00 
0149 Mooiste konijn op een na groep 1 ( Kleur )               : € 20,00 
0150 Mooiste konijn op een na groep 2 ( Tekening )        : € 20,00 
0151 Mooiste konijn op een na groep 3 ( Verzilvering)     : € 20,00 
0152 Mooiste konijn op een na groep 4 ( Kleurpatroon )  : € 20,00 
0153 Mooiste konijn op een na groep 5 ( Wit )                 : € 20,00 
0154 Mooiste konijn op een na groep 6 ( Hangoren )      : € 20,00 
0155 Mooiste konijn op een na groep 7 ( Bijz. haarstr )   : € 20,00 
0156 W. Ploeg Herinneringsbeker voor de mooiste Pool Roodoog 
         Recente winnaars zijn :               
             2013: L. v. Bockhoven, Nw-Lekkerland       2014: Comb. Kelderman, Almere            
             2015: G. Dermois, Valthermond                  2016: H. v. d.Vecht, Assen 
             2017: Comb. Kelderman, Almere                2018: G. Dermois, Valthermond  
             2019: G. Dermois, Valthermond 
0157 B. Lesschen Herinneringsbeker voor het mooiste Konijn 
 Recente winnaars zijn :              
            2013: W. Sibma, Ryptsjerk                           2014: Comb. Apperlo, Tollebeek         
            2015: J.B.L.Lambers, Bargercompascuum  2016: A. Lanting, Aalden 
            2017: W. de Ruiter, Genderen                     2018: P. Bakker, Zwijndrecht 
            2019: E. Leenstra, Oppenhuizen 
 
EREPRIJZEN DIERGROEP KONIJNEN 
0160 € 10,00 voor het beste dier van iedere keurmeester 
0161 €   6,00 voor het beste dier op een na van iedere keurmeester 
0162 €   4,00 per 8 ingezonden nummers 
     ( De winnaars van e.p. 0160 en 0161 zijn van e.p. 0162 uitgesloten ) 
0163 € 10,00 voor het beste viertal konijnen groep 1 ( Kleur ) 
0164 € 10,00 voor het beste viertal konijnen groep 2 ( Tekening ) 
0165 € 10,00 voor het beste viertal konijnen groep 3 ( Verzilvering ) 
0166 € 10,00 voor het beste viertal konijnen groep 4 ( Kleurpatroon ) 
0167 € 10,00 voor het beste viertal konijnen groep 5 ( Wit ) 
0168 € 10,00 voor het beste viertal konijnen groep 6 ( Hangoren ) 
0169 € 10,00 voor het beste viertal konijnen groep 7 ( Bijz. haarstructuur ) 
0170 €   7,50 voor het mooiste dier in de AOC-Klasse 
0171 €   7,50 voor het mooiste dier in de Vrije Klasse 
             ( De ereprijzen 0170 en 0171 worden toegekend wanneer in de groep 
               tenminste tien dieren zijn ingeschreven.)  
0172 € 5,00 voor het mooiste dier ander geslacht van de AOC-klasse  
0173 € 5,00 voor het mooiste dier ander geslacht van de Vrije Klasse  
              ( De ereprijzen 0172 en 0173 worden toegekend wanneer in de groep 
                tenminste vijftien dieren zijn ingeschreven.)  
0174 Plaquette, aangeboden door de afdeling Fryslân van KLN, voor de mooiste 
         Marburger Feh 
 
KLN stelt op de bondsshow op de Dierenparade Noordshow medailles beschikbaar. 
Zie hiervoor de almanak 2019. 
 
HOOFDEREPRIJZEN DIERGROEP CAVIA’S 
 

0180 Mooiste Cavia, bij minimaal 150 ingeschreven dieren: Gouden Tientje 
           ( Wanneer geen 150 cavia’s zijn ingeschreven, wordt het gouden tientje  
            vervangen voor een geldprijs van € 50,00 ) 
0181 Mooiste Cavia op een na                 : € 25,00 
         De prijzen 0182 t/m 0195 gelden voor zowel de A-, B- als C-klasse 
0182 Mooiste Cavia groep Gladhaar   : € 10,00 bij minimaal 20 dieren  
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0183 Mooiste Cavia groep Gladhaar satijn  : € 10,00 bij minimaal vijf dieren 
0184 Mooiste Cavia groep Gladhaar gekruind : € 10,00 bij minimaal vijf dieren 
0185 Mooiste Cavia groep Borstelhaar   : € 10,00 bij minimaal tien dieren 
0186 Mooiste Cavia groep Borstelhaar satijn : € 10,00 bij minimaal vijf dieren 
0187 Mooiste Cavia groep US-teddy    : € 10,00 bij minimaal tien dieren 
0188 Mooiste Cavia groep Rex        : € 10,00 bij minimaal tien dieren 
0189 Mooiste Cavia groep CH-Teddy   : € 10,00 bij minimaal vijf dieren 
0190 Mooiste Cavia groep Langhaar    : € 10,00 bij minimaal vijf dieren 
0191 Mooiste Cavia groep Sheltie    : € 10,00 bij minimaal vijf dieren 
0192 Mooiste Cavia groep Coronet    : € 10,00 bij minimaal vijf dieren 
0193 Mooiste Cavia groep Texel     : € 10,00 bij minimaal vijf dieren 
0194 Mooiste Cavia groep Merino    : € 10,00 bij minimaal vijf dieren 
0195 Mooiste Cavia groep Lunkarya    : € 10,00 bij minimaal vijf dieren 
 
EREPRIJZEN DIERGROEP CAVIA’S: 
0200 € 10,00 voor het beste dier van iedere keurmeester 
0201 €   6,00 voor het beste dier op een na van iedere keurmeester 
0202 €   4,00 per acht ingezonden nummers 
             ( De winnaars van e.p. 0200 en 0201 zijn van e.p 0202 uitgesloten ) 
0203 € 10,00 voor het beste viertal Cavia’s 
0204 €  7,50 voor het mooiste dier in de AOC-Klasse 
0205 €  7,50 voor het mooiste dier in de Vrije Klasse 
           ( De ereprijzen 0204 en 0205 worden toegekend wanneer in de groep tenminste  
             dieren vijf zijn ingezonden.)  
0206 Plaquette, aangeboden door de afdeling Fryslân van KLN, voor de mooiste 
         Cavia, gladhaar 
 
HOOFDEREPRIJZEN DIERGROEP KLEINE KNAAGDIEREN: 
 
0210 € 10,00 voor het beste dier van iedere keurmeester 
0211 €   6,00 voor het beste dier op een na van iedere keurmeester 
0212 €   4,00 per acht ingezonden nummers 
             ( De winnaars van e.p. 0220 en 0221 zijn van e.p. 0222 uitgesloten) 
0213 € 10,00 voor het beste viertal Muizen, Ratten, Gerbils , Syrische Hamsters of    
                        Dwerghamsters 
0214 € 5,00 voor het mooiste dier op een na, wanneer er tenminste vijftien dieren 
                    in een groep zijn ingezonden 
0215 € 5,00 voor het mooiste dier op twee na, wanneer er tenminste twintig dieren 
                    in een groep zijn ingezonden 
 
EREPRIJZEN DIERGROEP KLEINE KNAAGDIEREN: 
0220 Mooiste Tamme Rat    : € 10,00 
0221 Mooiste Gerbil     : € 10,00 
0222 Mooiste Kleurmuis    : € 10,00 
0223 Mooiste Syrische Hamster    : € 10,00 
0224 Mooiste Dwerghamster    : € 10,00 
        ( De prijzen 0220 t/m 0224 zijn alleen te winnen bij minstens tien dieren per groep ) 
 
Bij het afhalen van ereprijzen kan gekozen worden voor geldprijzen of eremetaal. 
Prijzen die door KLN, NBS en de speciaalclubs beschikbaar gesteld zijn, staan in de alma-
nak. De catalogus volgt de nummering van de prijzen de nummering in de almanak. 
 
KLN stelt op de bondsshow op de Dierenparade Noordshow medailles beschikbaar. 
Zie hiervoor de almanak 2019 
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0250 Beker voor het mooiste dier van de hoenders 
0251 Beker voor het mooiste dier van de dwerghoenders 
0252 Beker voor het mooiste dier van de Serama’s 
0253 Beker voor het mooiste dier van de gedomesticeerde watervogels 
0254 Beker voor het mooiste dier van de oorspronkelijke watervogels 
         N.B. Bij minder dan 20 dieren in de groepen gedomesticeerde en oorspronkelijke  
                 watervogels vervalt de prijs per groep en wordt een beker toegekend aan het  
                 beste dier van de groep watervogels.  
0255 Beker voor het mooiste dier van de kleine siervogels, dat zijn de oorspronkelijke  
         duiven, lachduiven of diamantduiven 
0256 Beker voor het mooiste dier van de sierduiven 
0257 Beker voor het mooiste dier van de konijnen 
0258 Beker voor het mooiste dier van de cavia’s 
 
EREPRIJZEN JEUGDSHOW DIERENPARADE NOORDSHOW 2020 
0265 Beker voor het mooiste dier van elk ras.  
0266 Beker voor het mooiste dier ander geslacht van een ras, waarbij meer dan tien dieren  
         zijn ingeschreven. 
0267: Beker voor het mooiste dier van iedere keurmeester 
0268: Medaille ter vrije beschikking van iedere keurmeester per vijf ingezonden dieren 
          ( de winnaars van e.p. 265, e.p.266 en e.p. 267 zijn van e.p. 268 uitgesloten ) 
0269: € 5,00 voor het mooiste dier in de AOC-Klasse per diergroep 
0270: € 5,00 voor het mooiste dier in de Vrije Klasse per diergroep 
           ( De ereprijzen 0269 en 0270 worden toegekend wanneer in de groep 
             tenminste vijf dieren zijn ingezonden.)  
 
Zie voor het volledige KLN prijzenschema voor de Almanak 2019. 
De N.B.S. stelt op de Noordshow voor de jeugdinzenders een standaard beschikbaar voor 
zowel de fraaiste doffer als voor de fraaiste duivin van de Jeugdshow.  
  
De prijsuitreiking van de jeugdshow is op zaterdag 11 januari 2020 om 11.00 uur.  
Alle jeugdinzenders, ouders, grootouders, vrienden, vriendinnen en andere 
belangstellenden worden verwacht bij de stand van onze hoofdsponsor  
“ Kasper Faunafood”.  
 
EREPRIJZEN INTERNATIONALE KLASSE 
 
0280 € 10,00 voor het beste dier van de INTERNATIONALE klasse per diergroep,  
         waarbij minimaal tien dieren ingestuurd zijn.  
         Aan de kooi van het winnende dier zal een fraaie rozet gehangen worden. 
0281 € 5,00 voor het beste dier, ander geslacht van de INTERNATIONALE klasse  
         per diergroep, waarbij minimaal vijftien dieren ingestuurd zijn. 
         Aan de kooi van het winnende dier zal een fraaie rozet gehangen worden. 
0282 Beker voor het mooiste dier van iedere keurmeester in elke diergroep 
  
In de Almanak 2019 staan de speciaalclubs die prijzen beschikbaar stellen op de  
Dierenparade Noordshow. Soms is dat in het kader van de Dierenparade Noordshow als 
KLN bondsshow, of in de hoedanigheid van de Dierenparade Noordshow als landelijke 
show.  
Om welke prijzen het gaat en wat de voorwaarden zijn, zie hiervoor de Almanak 2019.  
Bovenstaande informatie geldt ook voor de speciaalclubs bij de Sierduiven. 
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