
 

 

DIERENPARADE 

HET LEUKSTE KLEINDIEREN EVENT VAN NEDERLAND 

 

Aan het bestuur van alle speciaalclubs                                                                                  

van KLN en NBS 

 
Oldekerk, 7 december 2019 
Onderwerp: Dierenparade Noordshow 
 

Geacht bestuur, 

De Dierenparade Noordshow van januari 2019 was in veel opzichten een daverend succes. 
Hoewel we er in 2018 al mee experimenteerden, stonden in 2019 de rassen van de diverse 
speciaalclubs zoveel mogelijk bij elkaar. Dit gold vooral voor de speciaalclubs die hun 
clubshow bij de Noordshow ondergebracht hadden.  
We hebben daar veel positieve reacties op ontvangen, maar ook negatieve. De negatieve 
reacties hadden met name te maken met de ruimte die de speciaalclubs kregen om zich te 
presenteren aan het publiek. Die kritiek was terecht, maar was niet altijd te vermijden, gezien 
de andere activiteiten die we ook bij de show ondergebracht hadden. 
Als bestuur hebben we besloten om dit jaar van alle speciaalclubs de rassen die zij vertegen-
woordigen bij elkaar te zetten. Dus ongeacht of er een clubshow van de speciaalclub is of 
niet. 
Omdat wij vinden dat we tijdens onze show alles uit de kast moeten halen om de kleindier-
sport onder de aandacht van het publiek te brengen, nodigen wij alle speciaalclubs uit een 
informatiestand van hun speciaalclub op de show in te richten en gedurende de openings-
tijden van de show op de vrijdag en de zaterdag deze ook te bemensen. 
Enkele speciaalclubs hebben al gevraagd of ze zich weer kunnen presenteren. Daarbij is  
ook de vraag gesteld over bepaalde vergoedingen of faciliteiten vanuit de organisatie van  
de Noordshow. Die vraag moeten wij helaas met nee beantwoorden. 
Wij doen er alles aan om onze financiële positie te verbeteren. Dat is in het belang van  
onze show, maar ook in het belang van de hele kleindiersport. In dat opzicht is de inzet 
van alle geledingen van de sport hard nodig, ook van de speciaalclubs. Wij hopen dat 
jullie dit kunnen begrijpen. 
 
Zijn er vragen, neem contact op met ondergetekende. Hoe dan ook, wij horen graag van 
jullie! De deelname voor een informatiestand uiterlijk, maar dan ook uiterlijk  
15 december a.s. doorgeven, zodat wij verder kunnen met de indeling van de hal en weten 
welke speciaalclubs hun medewerking verlenen. 
Aanmelden voor de speciaalclub graag mailen naar: secretaris@noordshow.nl 
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Ook willen wij aandacht voor het volgende vragen. 
Zonder hulp geen Noordshow. Naast de verenigingen in Noord-Nederland doet het bestuur 
ook graag een beroep op de leden van de speciaalclubs om samen de Noordshow op en af 
te bouwen. De opbouw vindt plaats op zaterdag 4 januari 2020. De afbouw is op zaterdag  
11 januari en start direct na het uitkooien. Vrijwilligers die de hele opbouwdag helpen krijgen 
een toegangsbewijs voor de show. Helpers die zich aanmelden voor zowel de op- en afbouw 
krijgen een doorlopend toegangsbewijs. Op aanwezigheid zal worden gecontroleerd. 
Ook op de keurdag is hulp nodig. De keurdag wordt gehouden op donderdag 9 januari, 
hiervoor zijn we natuurlijk schrijvers nodig en bij de konijnen ook aandragers. Tijdens de 
keurdag hebben vrijwilligers vrij entree tot de show. Alle dagen wordt er gezorgd voor de 
inwendige mens. Mensen welke zich opgeven voor op- en of afbouw krijgen voorrang bij  
het indelen op de keurdag. 
  
Aanmelden voor hulp bij de op-en afbouw van de show, dan wel voor hulp op de keurdag,  
graag mailen naar: medewerkers@noordshow.nl  
Voor vragen hierover kunnen jullie ook bellen naar Robert Meijer, telefoon: 06-45438045. 
Mensen die opgeven, krijgen persoonlijk bericht van ons terug. 
 
Met vriendelijke sportgroet, 

Namens het bestuur van de Noordshow, 

Jaap Solle, secretaris 
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