DIERENPARADE

www.noordshow.nl

VRAAGPROGRAMMA
DIERENPARADE NOORDSHOW
42 e Nationale Tentoonstelling
en
17 e Jeugdshow
20 tot en met 22 januari 2022
Locatie: EVENEMENTENHAL HARDENBERG,
ENERGIEWEG 2, 7772 TV HARDENBERG
KLN BONDSSHOW “ VEREN ” EN KLN BONDSSHOW ” HAREN ”

DIERENPARADE NOORDSHOW
HET LEUKSTE KLEINDIEREN EVENT
VAN NEDERLAND
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Algemeen secretariaat:
Jaap Solle, Noordloo 26, 9468 AW Annen
Telefoon: 0592-482438, email: secretaris@noordshow.nl

SLUITING VAN DE INSCHRIJVING: MAANDAG 13 DECEMBER 2021
Schrijf uw dieren digitaal in met behulp van Animal Office via de website,www.noordshow.nl.
Het ( papieren ) inschrijfformulier vindt u ook op onze website. U kunt dit formulier via email
of per post sturen naar de diergroepsecretaris van uw diergroep. Per diergroep een apart
formulier gebruiken.
Diergroepsecretaris Hoenders, Dwerghoenders en Serama’s:
Anja Beerling, Darg 16, 7766 BM Nieuw Schoonebeek
Telefoon: 0524 – 542144, 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:
Hetty Borger, Grensweg 6, 7778 HB Loozen
Telefoon: 06-53925038, emailadres: jeugd@noordshow.nl
Voor betaling van de kosten gebruik maken van de eenmalige machtiging op het inschrijfformulier. 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 Gasselternijveenschemond.
Bij betaling uw KLN/NBS fokkerskaartnummer vermelden!
Contactgegevens van de penningmeester: Dhr. H. Ketelaar, Noordzijde 179, 9515 PE
Gasselternijveenschemond. Telefoon:0599-619529
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 19 januari 2022 tussen 12.00 – 22.00
uur. Tentoonstellingslocatie: Evenementenhal Hardenberg, Energieweg 2, 7772 TV
Hardenberg. Zie voor de routebeschrijving de website van de Noordshow.
De tentoonstelling is voor publiek geopend op:
Donderdag 20 januari 2022 van 12.00 – 21.00 uur; vrijdag 21 januari 2022 van 08.00–21.00
uur en zaterdag 22 januari 2022 van 08.00 – 16.00 uur.
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Het parkeren voor een bezoek aan de Dierenparade Noordshow is geheel gratis!
Bestel via internet uw toegangskaartje voor de show.
Zie voor nadere informatie over het online kopen van toegangsbewijzen artikel 8 van het
vraagprogramma en de website van de Dierenparade Noordshow.
De officiële opening van de show vindt plaats op vrijdag 21 januari 2022 om 10.30 uur
in het restaurant van de Evenementenhal Hardenberg.
De opening van de show zal verricht worden door de burgemeester van de gemeente
Hardenberg, de heer M. Offinga.
Winnaars van de " Gouden Tientjes " worden uitgenodigd om deze tijdens de officiële
opening van de show in ontvangst te nemen.
VOORWOORD van de voorzitter van Kleindier Liefhebbers Nederland
Beste leden van KLN, NBS en buitenlandse inzenders,
Met trots nodig ik u namens Kleindier Liefhebbers Nederland uit om uw dieren in te schrijven
voor de 42ste editie van de Dierenparade Noordshow en tevens de Bondsshow KLN veren
en haren.
Dit jaar niet het eerste volle weekend van januari in het vertrouwde Assen, maar het vierde
volle weekend van januari in Hardenberg. Het is de organisatie gelukt om deze mooie locatie
voor de komende jaren vast te leggen.
Deze show verdient uw topdieren in de kooien. Alleen met uw bijdrage blijven onze tentoonstellingen een plaats van ontmoeten, praten over onze hobby en een plaats om onze liefhebberij te promoten.
Wij zijn de organisatie van de Dierenparade Noordshow zeer erkentelijk dat u onze Bondsshow voor haar rekening neemt.
Ik wens u heel veel succes met de voorbereidingen en een fantastische show toe.
KLN-leden, inzenders en betrokkenen, ik hoop u in groten getale te treffen op onze
Bondsshow veren en haren te Hardenberg.
Tot ziens.
Namens Kleindier Liefhebbers Nederland,
Jan Dirk Nijkamp, voorzitter
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.
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Voorwoord van de voorzitter van de Dierenparade Noordshow
Beste inzenders,
Het is alom bekend dat we de vorige editie van de Dierenparade Noordshow niet hebben
kunnen organiseren. Covid 19 gooide roet in het eten.
We zijn niet bij de pakken gaan neerzitten, maar hebben met volle energie de draad weer
opgepakt. De eerste maanden van 2021 hebben we veel overleg gehad over de locatie. De
mogelijkheid van showen in Assen is voor ons verdwenen, waardoor we op zoek moesten
naar een nieuwe locatie
Deze hebben we gevonden in Hardenberg. Een prachtige ruime locatie waar uw dieren
prima gehuisvest gaan worden en waar ruim voldoende (gratis) parkeergelegenheid is.
De nieuwe opzet van de Dierenparade Noordshow blijft bestaan en daarmee hopen we u
als fokker / inzender te kunnen laten samengaan met de vele liefhebbers van kleindieren.
Het concept van een grote tentoonstelling samen met een Kind en Dier festijn is de basis
voor veel publiek en PR voor onze mooie liefhebberij.
Net al voorgaande jaren heeft KLN de bondshow voor de haren en veren bij ons ondergebracht. Dit jaar zullen we samen met de KLN daar nog meer kleur aan geven. Zowel KLN
als de Dierenparade Noordshow zijn ervan overtuigd dat onze grote show aantrekkingskracht heeft op dierenliefhebbers en wellicht toekomstige leden – inzenders.
De ruime hallen zijn zo ingedeeld dat er in iedere hal een prachtig scala van uw dieren in
combinatie met Kind en Dier te zien zullen zijn.
In het middelpunt wordt ook de Jeugdshow opgesteld. Onze jeugdleden krijgen daardoor
een speciale plek in de hal op een centrale plaats. Op zaterdag zullen de prijzen aan de
winnaars worden uitgereikt.
Net als voorgaande edities is Kasper Faunafood onze hoofdsponsor. Zij zullen zich ook op
een vernieuwde manier presenteren.
De Dierenparade Noordshow zal veel vaste elementen laten terugkomen. Echter we zijn
dit jaar voor het eerst in Hardenberg. Veel is daar nieuw. We zullen als bestuur maximaal
ons best doen om de show tot een succes te laten zijn.
Daarvoor zijn vele handen nodig. Deze hebben we zeker nodig bij de opbouw en afbouw
van de show. Als u mee kunt/wilt werken geef dit door aan Hetty Borger, via emailadres:
medewerkers@noordshow.nl
Na een periode van beperkingen vanuit de overheid hopen we dat onze geweldige show
weer door mag gaan. We zullen de richtlijnen nauwlettend in de gaten blijven houden.
We nodigen u van harte uit en hopen u en uw dieren in Hardenberg te verwelkomen.
We gaan er met z’n allen een mooie en gezellige Dierenparade Noordshow van maken !
Evert Visser, voorzitter Dierenparade Noordshow
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TENTOONSTELLINGSORGANISATIE VAN DE DIERENPARADE
NOORDSHOW :
Ere-voorzitters : De heer H. Hoving en de heer G. J. Schenkel
Ereleden:
Dhr. E. G. van Dam

Dhr. G. Dermois

Dhr. G. J. Groenhof

Dhr. A.
Groenewoud
Dhr. J. Krijthe

Mw. H. GroothoffKlaassens
Dhr. J.J. Schipper

Dhr. J.R.S.M. IJpma

Dhr. A. Kamminga

Mw. R. BathoornBebingh
Dhr. L. Bos
Dhr. P. Eissens
Mw. G. GroenhofNijborg
Dhr. Joh. Kramer
Dhr. L. Luijten
Dhr. R. Melles
Dhr. M. Onrust
Mw. A. Robben

Dhr. J. Bebingh

Mw. B. BeekmanBuinewoud
Dhr. N. Bruinsma
Dhr. Bart Groenhof
Dhr. H. Homan

Dhr. G. Bolt

Mw. A. Schoonbeek
– Hendriks
Dhr. G. van der
Veen
Dhr. H. de Vries

Dhr. A. M. Smit

Dhr. L. Kloosterman
Dhr. G. Meijer
Dhr. G. Nijdam
Dhr. P. Postuma
Mw. E. Schipper –
Kolkman
Mw. G. A.
Spijkerman
Mw. B. in ’t Veld

Mw. R. Lokhorst
Mw. M. Mekers
Dhr. H. A. Odding
Dhr. J. Postmus
Dhr. L.
Schoonbeek
Dhr. H. B. Timmer

Dhr. D. Wietses

Dhr. J. Winter

Leden van verdienste:

Dhr. W. Brink
Dhr. J. H. Fial
Dhr. G. Groenhof
Dhr. F. Kremer
Dhr. W. Martens
Mw. G. Nijborg
Dhr. R.H.G. Oving
Dhr. J. Rossing

Dhr. J. Veenstra
Dhr. J. H. van der
Wal

Dhr. P. Dermois
Dhr. B. Groenhof
Dhr. J. Hunneman

Dhr. H. Venema

Tentoonstellingsbestuur:
E. J. Visser
J. Solle
H. Ketelaar
H. L. Timmer
J. de Jonge
H. J. V. Beerling
Mw. H. Borger
J. v. d. Spoel

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
P.R.
Logistiek
Automatisering
Indeling medewerkers/vrijwilligers
Marktmeester

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

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

Algemeen secretariaat: Dhr. J. Solle, Noordloo 26, 9468 AW Annen
Telefoon: 0592 -482438, 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!
De organisatie maakt gebruik van diverse commissies. De samenstelling van de commissies
was nog niet op orde bij het opstellen van het vraagprogramma.

5

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

: 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 :
Hetty Borger, Grensweg 6, 7778 HB Loozen
Telefoon: 06-53925038, emailadres: medewerkers@noordshow.nl
Marktmeester:
Dhr. Jan van der Spoel, Vorenkampseweg 2, 9488 TG Zeijerveld
Telefoon: 06-16783946
Gedelegeerden Facilitair Bureau KLN - NBS :
Dhr. J. 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
Veterinair toezicht: Dierenarts drs. H. T. Arts
Weth. Timmermanstraat 15
7951 SH Staphorst
Emailadres:info@farmarts.nl, telefoon: 0522-461234

Centraal Vervoer Dierenparade Noordshow 2022
De meeste inzenders brengen hun dieren zelf, maar het kan ook anders. Al jaren is gebruik
gemaakt van enkele personen uit de regio die dieren naar de bondsshow vervoeren.
Daar zijn we als Noordshow blij mee, maar daarin waren een paar plaatsen weggevallen.
Dit was voor de Noordshow aanleiding om het anders en misschien beter te doen.
We gaan het vervoer organiseren met een speciale truck en trailer (zoals bij de Europashow
te doen gebruikelijk). De dieren zullen in deze wagen meer dan voldoende ruimte hebben en
verzekerd zijn van een goede ventilatie. De truck zal door Midden, West en Zuid-Nederland
rijden om uw dieren op te halen. Zie het schema hieronder.
Als u gebruik wilt maken van het gezamenlijk vervoer van uw dieren op woensdag 19 januari
2022, 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 inschrijfformulier.
Neem voor de inkooidag contact op onze contactpersoon, de heer Bolt, 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 Dierenparade Noordshow: Dhr. B. Bolt, telefoon 06-22447035

N.B. Met het centraal vervoer worden uw dieren alleen naar de Dierenparade
Noordshow gebracht. De inzender regelt zelf het vervoer van zijn/haar dieren
naar huis.
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De route die op woensdag 19 januari 2022 gereden wordt is:
Code Ede: 9101
10.30 uur vertrek Carpoolplaats Ede A12 Maarderdijk 6721 NE Ede. Zorg ervoor dat uw
dieren uiterlijk om 10:00 aanwezig zijn (contactpersoon Bernd Bolt tel 06-22447035)
Code Alphen aan den Rijn: 9107
12:00 uur Vertrek Carpoolplaats Goudse Poort 2908 LH Waddinxveen. Zorg ervoor dat uw
dieren uiterlijk om 11:30 aanwezig zijn (contactpersoon Bernd Bolt tel 06-22447035)
Code Moerdijk: 9109
13.30 uur Vertrek Carpoolplaats Sebastiaanweg 4781 PE Moerdijk. Zorg ervoor dat uw
dieren uiterlijk om 13:00 aanwezig zijn (contactpersoon Bernd Bolt tel 06-22447035)
Code Eindhoven: 9111
15.15 Vertrek Carpoolplaats Oude Rijksweg 5683 PW Best. Zorg ervoor dat uw dieren
uiterlijk om 14:45 aanwezig zijn (contactpersoon Bernd Bolt tel 06-22447035)
Code Roermond: 9113
16.45 uur Vertrek Carpoolplaats Rijksweg Zuid 13 6049 GV Herten. Zorg ervoor dat uw
dieren uiterlijk om 16:15 aanwezig zijn (contactpersoon Bernd Bolt tel 06-22447035)
Code Doetinchem: 9115
18.45 uur Vertrek Carpoolplaats Ettenseweg 7004 GX Doetinchem. Zorg ervoor dat uw
dieren uiterlijk om 18:15 aanwezig zijn (contactpersoon Bernd Bolt tel 06-22447035)
Voor fokkers in Noord-Holland en de omgeving Utrecht hebben we een alternatief.
De heren Van der Steen en Den Butter blijven hun route rijden zoals in andere jaren
dat ook het geval was.
Route: NOORD HOLLAND ( code 9500 )
Dhr. R. van der Steen, Leyerdijk 5, 1733 JA Nieuwe Niedorp, tel. 06-53533695
De dieren worden alleen naar Hardenberg gebracht. De inzender regelt zelf het vervoer
terug naar huis.
Route MEERKERK en UTRECHT ( code 9600 )
Dhr. H. den Butter, Jan van Arkelstraat 46, 2957 AP Nieuw-Lekkerland, tel. 0184-682375.
De inlaadplaatsen zijn: Nieuw-Lekkerland ( code 9601 ), Meerkerk ( code 9602 ) en Utrecht
(Veemarkthallen) ( code 9603).
Inzenders worden verzocht contact op te nemen met de heer Den Butter voor het tijdstip
waarop hij uw dieren verwacht.
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.
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KEURMEESTERS 42e NOORDSHOW ( wijzigingen voorbehouden )

HOENDERS, DWERGHOENDERS EN SERAMA’S
Hoenders:
Hoofdereprijzen Jury:
Voorzitter: A. F. J. Rijs

Leden: G. J. Glastra en H. L. Timmer

Ter erkenning ingezonden Dieren: Standaardcommissie sectie Hoenders KLN

Dwerghoenders:
Hoofdereprijzen Jury:
Voorzitter: F. van der Wal
Deeljury’s:
Nederlandse Rassen:
Voorzitter: R.S. Gatti
Europese Rassen:
Voorzitter: E. W. Zwama
Overige Rassen:
Voorzitter: J. L. Albada
Vechthoender Rassen
Voorzitter: W. Voskamp
Serama's
Voorzitter: B. G. Schurink

Leden: R. Siemes en K. van der Hoek

Leden: C.J.C. Vlaardingerbroek en H. Ketelaar
Leden: B. L. van de Wetering en B. Kremer
Leden: E. J. van Es en A. Meester
Leden: L.K.J.J. Frenken en A. Bleijenberg
Leden: J. T. Wever en J.L.H. Kip

Hoofdereprijzenjury Trio’s Hoenders en Dwerghoenders
Voorzitter: G. J. den Blanken

Leden: T. Boschma en E. W. Zwama

Ter erkenning ingezonden Dieren: Standaardcommissie sectie Hoenders KLN Dwerghoenders
Keurmeester en te keuren rassen
J. L. Albada (A,A,S.)

Plymouth Rock, Plymouth Rock Kriel, Rhode Island Reds, Rhode Island Redskriel,
Amrock, Amrock kriel
G. J. den Blanken (A,A,S.) Nederlandse Baardkuifhoen, Nederlandse Baardkuifhoen kriel, Nederlandse Baardkuifhoen krulvederig, AOC-klasse
A. Bleijenberg (B,A,S.)

Nederlandse Sabelpootkriel gebaard,

T. Boschma (A,A,S.)
H. Brinkman (A,A,S.)

Friese Hoenkriel, Bielefelder, Bielefelder kriel, Naakthals Hoen, Naakthalskriel
Antwerpse baardkriel

A. Buitenhuis (C.C.)
B. Crezee (C.C.)

Welsumer, Welsumer kriel
Oud Engelse vechthoen, Modern Engelse Vechthoen, Oud Engelse
Vechtkriel, Modern Engelse Vechtkriel
A.M. van Dierendonck (B.B.) Jeugdshow, Hollandse Kriel
W. J. Dijkhorst (C.C.)

Maran, Faverolle, La Fleche, Houdan

M. Eissens (C.C.)

Leghorn, Leghorn kriel, Lakenvelder, Lakenvelder kriel, Vorwerk, Vorwerkkriel

E. J. van Es (A.A,S.)

Orpington, Sussex, Dorking

H. S. Fennema (C.C.)

Groninger Meeuw, Groninger Meeuw kriel, Sebright kriel
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L.K.J.J. Frenken (A,A,S.)

Langshan, Chabo

G. S. Gatti (A,A,)

Hollandse Kriel

G. J. Glastra (A,A,S.)

Leghorn, Leghorn kriel

A.A. Heerdink (C.C.)
K. v.d. Hoek (A,A,S.)
R. v.d. Kerkhof (B.B.S.)
H. Ketelaar (A.A.S.)

Brahma, Brahma kriel,
Assendelfter, Noord Hollandse Blauwe, Noord Hollandse Hoen,
Noord Hollandse hoenkriel, Hollandse Hoen,
Hollandse Hoenkriel
Rijnlander, Rijnlander kriel, Jeugdshow

J.L.H. Kip (A,A,S.)

Wyandotte, Wyandotte kriel

B. Klein (C.C.)

Orpington, Sussex, Dorking

B. Kremer (A, A, S.)

Hollandse kriel

G. Leusink (C.C.)

New Hampshire, New Hampshire kriel

A.Meester (A,A,S.)

Java kriel

I. Meester (C.C.)

Zijdehoen, Zijdehoen kriel, Jersey Giant

W.J.T.H. Meijer (C.C.)

Belgische rassen

C. Onnes (C.C.)

Wyandotte, Wyandotte kriel

A.F.J. Rijs (A,A,S.)

Cochin, Cochin kriel, Araucana Kriel, Sebright Kriel, Herve Hoen

R. Roelfsema (B.B.S.)
R.M.C.M. Ruyters (C.B.S.)

B. G. Schurink (A,A,S.)
R. A. Th. Siemes (A,A,S.)

Barnevelder, Barnevelderkriel,
Sulmtaler, Sulmtaler kriel, Alsteirer, Alsteirer kriel, Nederrijnse Kriel,
Duitse Kriel, Dresdener Hoen, Dresdener kriel, Appenseller Spitskuif,
Aarschotse kriel
Sebright kriel en Serama
Indische Vechtkriel, Ayam Cemani, Maleier Kriel,

J.H.W. Tenbergen (C.C.S.)

BKU rassen

H.L. Timmer (A,A,S.)

Sultan Hoenders, Hollandse Kriel

H. B. Timmer (C.C.)
Wyandotte, Wyandotte kriel
C. J. C. Vlaardingerbroek (A.A.S.) Ancona, Ancona kriel, Ancona kriel Rozekammig, Australorp
kriel, Australorp, Twentse Hoen, Twentse kriel
W. Voskamp (A,A,S.)
ZOBK rassen
F. v.d. Wal (A,A,S.)
Shamo, Indische Vechthoender, Maleier, Luikse Vechter, Brugse Vechter,
Tuzo, Aseel, Cubalay
B. L. v.d. Wetering (A.A.S.) Orpington, Wyandotte
J. T. Wever (B.B.S.)
Minorca, Minorca Kriel, Andalusiër, Andalusiër Kriel, Spaanse Witwang,
Spaanse Witwang Kriel,
M. Ykema (B.B.S.)

Orloff, Orloff kriel

H. G. M. Zomer (C.C.)

Wyandotte, Wyandotte kriel

E. W. Zwama (A,A,S.)

Ko Shamo, Shamo kriel, Phoenix, Yokohama

( De bij de keurmeesters aangegeven letters geven de keurbevoegdheden aan. De eerste letter is de keurbevoegdheid bij de hoenders aan, de tweede letter de keurbevoegdheid bij de dwerghoenders. De letter
S is de keurbevoegdheid van de Serama’s.

SIERVOGELS
Hoofdereprijzen jury siervogels
Voorzitter W. Lombary, leden P.T.J.L. Botden en J. van Dorp
Grote siervogels:
W. Lombary

(A)

Grote siervogels

(C)
(A)

Lachduiven
Oorspronkelijke duiven

Kleine siervogels:
D. Stadman
P.T.J.L. Botden
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J. van Dorp
W. Lombary

(A)
(A)

Kwartels
Patrijzen en Frankolijnen

WATERVOGELS
Hoofdereprijzen jury watervogels
Voorzitter N.H. van Wijk, leden J. Meindertsma en A. Deetman
J. Meindertsma
J.H.E. van Loe

(A)
(C)

N.H. van Wijk

(A)

Kwaker, wildkleur variëteiten
Roueeend, Welsh Harlequineend, Cayugaeend eend
van Vorst, Indische loop eend, Kuif eend, Dwergkuif
eend, Streiger eend, en de overige Kwaker
Ganzen, Muskus eend, Pommerse eend, Silver Apple
yard, Silver Apple yard dwerg, Overbergse eend,
Smaragd eend, Noord Hollandse Krombek eend,
Campbell eend, Noord Hollandse Witborst eend,
Orpington eend, Saksen eend, Amerikaanse Pekingeend,
Duitse Pekingeend, Ekster eend

Oorspronkelijke watervogels
A. Deetman
(A)
alle rassen oorspronkelijke watervogels
Ter erkenning ingezonden dieren: Standaardcommissie sectie watervogels KLN

SIERDUIVEN
HOOFDEREPRIJZENJURY : Voorzitter W. de Wal, leden J.G.M. Hartman en A.P. Visser
R Hagenauw
J.J. v/d Siepkamp
A.P. Visser
W. de Wal
B. Kocken
M. Apperlo
G. de Vries jr
J.G.M. Hartman
K. Nicolay
H. Nijman
W. de Wal
R.J Slikker

(C)
(A)
(A)
(A)

Kropperrassen (o.a.Hollandse Kropper en Holle Kropper)
Kropperrassen (o.a. Brünner en Voorburgse Schildkropper)
Vormduiven ( schoonheidspostduiven en overige vormduiven)
Vormduiven (o.a. Damascener en overige vormduiven )
Wrat en Structuur duiven
(C) Kleurduiven
(A) Kipduiven
(A Oud Hollandse Meeuw
(A) Meeuwen (o.a. Oud Duitse meeuw en Italiaanse meeuw)
(C) Meeuwen (o.a. Figurita Meeuw en Antwerpse Smierel)
Tuimelaars (o.a. Nonduiven)
(C) Tuimelaars (Oosterse Roller en Slenken)
(A) Tuimelaars (Deense tuimelaars)
(C) Tuimelaars (o.a. Nederlandse tuimelaars en overige tuimelaars)
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Internationale keuring van Boecharijse Trommelduiven op de
Dierenparade Noordshow
De Boecharijse Trommelduif is een van de oudste duivenrassen ter wereld en is hoogstwaar
schijnlijk ontstaan in en rondom de stad Buchara in Oezbekistan.
Boecharijse trommelduiven vliegen nauwelijks en lonen zich daardoor uitstekend voor een
alternatieve manier van keuren, namelijk met meerdere dieren tegelijk op de grond in een
ring/arena.
De duiven worden per klasse Man Oud, Vrouw Oud, Man Jong, Vrouw Jong per kleur
gekeurd in de klassekeuringen. De duiven worden uit de kooien genomen en in de ring
geplaatst, waar een keurmeester die dieren zal keuren. Hij zal de minst goede duif als eerste
terug laten plaatsen in de kooi en daarna de op 1 na en zo verder tot alleen de beste in de
klasse overblijft. Die wordt dan dus aangewezen als klassewinnaar. ( We zullen proberen
om de keurmeester uitleg te laten geven van zijn keuzes, dit is wel afhankelijk van welke
keurmeester we hebben)
Bij de kampioenskeuring
De besten per klasse (bijvoorbeeld alle Man Oud) van iedere kleurslag komen in de ring en
worden dan weer opnieuw gekeurd door de keurmeester, waarbij uiteindelijk de beste per
klasse overblijft.
In de Kampioenskeuring blijven dus uiteindelijk over:
- Beste Man Oud, - Beste Vrouw Oud, - Beste Man Jong en - Beste Vrouw Jong
De beste Man Oud en Vrouw Oud zullen vervolgens strijden om de beste Oud van de show
De beste Man Jong en Vrouw Jong zullen vervolgens strijden om de beste Jong van de
show
De FINALE is de beste Oud tegen de beste Jong voor de Algemeen Kampioen van de
show
Organisator: International Bokhara Trumpeter Club en SV der Bucharische Trommeltaubenzüchter, vertegenwoordigd door de heren Iwan en Albert Meester.
Inkooien:
Donderdag 20 januari 2022
Klasse keuringen per kleurslag:
Vrijdag 21 januari 2022
Kampioenskeuring :
Zaterdag 22 januari 2022
Inschrijven alleen via de genoemde contactpersonen.
Contactgegevens:
Albert Meester, telefoonnummer: 06-40176769, emaladres:albertmeester@gmail.com
Iwan Meester, telefoon: 06-4177734, emaladres:iwanmeester@gmail.com
Voor al uw vragen kunt u ook met hen contact opnemen.

KONIJNEN
Doel en werkwijze Hoofdereprijzenjury bij de konijnen op de
Dierenparade Noordshow keursysteem
Waarom
• Een diervriendelijk keursysteem, waardoor dieren zo weinig mogelijk gehanteerd hoeven te
worden.
• Zorgen voor draagvlak onder fokkers, speciaalclubs en keurmeesters
• Uit de enquête onder de keurmeesters is naar voren gekomen dat men het Nederlandse
keursysteem in een nieuw jasje wil. De opmerkingen zijn verwerkt in dit voorstel om een
keursysteem te creëren dat hanteerbaar en aanvaardbaar is voor iedereen.
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Het is daarom geen één op één kopie geworden van bijvoorbeeld het Duitse of Europese
keursysteem.
Hoofdkeurmeesters
*Er worden vier hoofdkeurmeesters aangesteld die als twee koppels de werkzaamheden
uitvoeren. Elk koppel is verantwoordelijk voor een hele groep en krijgt meerdere groepen
onder zijn hoede. De indeling van de koppels wordt gedaan op basis van het aantal ingeschreven dieren.
*De hoofdkeurmeesters gaan na aanmelding langs bij de (speciaalclub)keurmeester om de
beoordeling van 97 punten of hoger te bevestigen en af te tekenen. In gezamenlijk overleg
wordt besloten of een dier wel of niet het aantal punten krijgt. De uitslag wordt doorgegeven
aan de administratie. Hierbij worden ook de tussenpunten beoordeeld.
*Wil de (speciaalclub)keurmeester een dier meer dan 97 punten geven, dan wordt voorafgaand aan de aanmelding bij de hoofdkeurmeesters eerst overlegd met de collega (speciaalclub)keurmeesters, wanneer dit van toepassing is.
Wanneer na het overleg met de hoofdkeurmeesters besloten wordt niet 97 maar 97,5 punten
te geven dan wordt ook overlegd met de eventuele collega (speciaalclub)keurmeesters.
*De hoofdkeurmeester heeft een controlerende en bevestigende taak en past geen
beoordeling aan die door de (speciaalclub)keurmeester beschreven is op de keurkaart.
Raskampioen
*De (speciaalclub)keurmeesters bepalen de raskampioenen.
Wanneer in een speciaalclub de rassen over meerdere groepen verdeeld zitten (bijvoorbeeld
de kleurdwergen in groep wit, kleur, patroon, etc.) zal voor elke aanwezige groep een rasgroepkampioen aan worden gewezen. De speciaalclub geeft dit door aan de administratie.
De predicaten van de raskampioen of rasgroepkampioen worden niet verhoogd.
Groepswinnaar
*De groepswinnaar wordt uitgemaakt door het hoofdkeurmeesterskoppel voor de ingedeelde
groepen.
*Wanneer bij het uitmaken van de groepswinnaar de hoofdkeurmeesters er niet gezamenlijk
uitkomen, dan wordt een hoofdkeurmeester uit een ander koppel toegevoegd om gezamenlijk de keuze voor groepswinnaar te maken.
Eindjury
*De zeven groepswinnaars komen in de eindronde.
*Bij het uitmaken van de HEP vervallen tussenpunten (net zoals oude HEP).
*De drie keurmeesters in de HEP zijn andere personen dan de hoofdkeurmeesters.
*De eindjury bestaat uit een persoon uit de standaardcommissie, een persoon uit de
examencommissie en een andere A-keurmeester.
Deze werkwijze is opnieuw een proef, waar het bestuur van KLN toestemming voor heeft
gegeven.
HOOFDEREPRIJZENJURY KONIJNEN:
Hoofdereprijzenjury

: voorzitter M.L.J.M. Kok
Leden: mevr. N. van Vugt-v.d. Putten, R.A. Schraa

Assistenten hoofdereprijzenjury

: J. Jipping, R.H. Meijer, R. Prins, G.J.H. Ekkelboom

Hoofdkeurmeesters zijn

: voorzitter

A.G. Oomen
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J. v.d. Steeg
H. van Weelden
P.J.T. Oude Groothuis
KEURMEESTERS VOOR DE INTERNATIONALE KLASSE KONIJNEN:
De heer C. Gossens (tevens obmann). (Bondsrepubliek Duitsland)
De heer K.H. Pacco (Bondsrepubliek Duitsland)
T. Spijkerman
B. Kuiper
R.J.S. Pronk
G.M. de Vries
A. Tieleman
G.E.A. Grooten
H. de Klein

(B)
(C)
(B)
(C)
(A)
(A)
(A)

A.G. Hertogh
G. Meijer

(B)
(A)

J.G. Derksen

(C)

R.J.S. Pronk

(B)

R.H. Meijer
G. Lenselink
H. G. M. de Klein
M.L.J.M. Kok
N. van Vugt-van der Putten.
R. Prins
H.D. Visser
A. Apperlo

(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(B)
(C)
(A)

H.H.W. Maas
R. Prins
G.J. van Westerveld
J.C.H. Westerlaken
H.J. Ekkelboom
J.G. Derksen
H.J. Ekkelboom
T. van Leeuwen
J. de Zeeuw
J. de Klein
J. Meijer
H.A.S. Adriaans
W. Lindeboom
G. van der Poel
R.A. Schraa
P.A. Bakker
N. van Vugt- van der Putten
C. Bregman
A. A. Verrijdt
D.P. Stobbelaar
H.H.W. Maas
M.L.J.M. Kok
G. de Gooijer
Th. L.v.’t End
J. Vijfvinkel
P. van Lune

(A)
(B)
(C)
(A)
(C)
(C)
(C)
(C)
(B)
(A)
(B)
(A)
(C)
(B)
(A)
(A)
(A)
(C)
(A)
(A)
(A)
(A)
(B)
(A)
(A)
(A)

Vlaamse Reus
Vlaamse Reus, speciale kleuren
Vlaamse Reus
Groot Lotharinger en Lotharingerdwerg
Klein Lotharinger
Groot Lotharinger en Klein Lotharinger
Engelse Hangoor, Meissner Hangoor en Kunder
Hangoor
Groot Zilver, Klein Zilver
Groot Chinchilla, Blauwe van Beveren, Zwartgrannen, Marter, Zilvervos, Klein Chinchilla, Parelgrijs
van Halle
Witte- en Zwarte Nieuw Zeelander,
Californian en Rus
Rode Nieuw Zeelander, Gele van Bourgondië,
Deilenaar
Belgische Haas
Wener Wit
Wener Blauw en overige Kleuren, Holicer
Angora
Angoradwerg, Angorahangoor
Rijnlander, Japanner, Eksterkonijn
Sallander en Thüringer
Satijn, Rexdwerg, Teddydwerg, Rexhangoordwerg
en Leeuwenkopdwerg
Rex overige Kleuren, Voskonijn
Rex, Kleinrex
Alaska, Beige
Alaska, Gouwenaar, Luchs, Marburger Feh
Havanna, Parelfeh
Papillon
Papillondwerg
Duitse Hangoor, Franse Hangoor.
Franse Hangoor
Klein Zilver
Thrianta, Hulstlander
Hollander, Witte van Hôtot
Hollander
Tan
Tan
Tan
Ned. Hangoordwerg
Ned. Hangoordwerg
Ned. Hangoordwerg
Ned. Hangoordwerg
Vosdwerg
Polish, Kleurdwerg
Kleurdwerg
Kleurdwerg
Kleurdwerg
Kleurdwerg
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J. Jipping
A.L.F. de Vos
H. Boone
J. Looijenga

(A)
(A)
(A)
(C)

Kleurdwerg
Kleurdwerg
Pool Roodoog
Pool Blauwoog

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT
Artikel 1:
Zie voor de algemene tentoonstellingsbepalingen, de Almanak 2021.
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 22 januari 2022 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.
Bij de sierduiven kunnen volières worden ingezonden, bestaande uit zes duiven van hetzelfde 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, Konijnen, Cavia’s en Kleine Knagers.
Zie voor de werkwijze bij erkenningen het reglement op de website van KLN,
www.kleindierliefhebbers.nl /organisatie/statuten en reglementen.
Dieren die voor erkenning worden ingezonden, worden op vrijdag 21 januari 2022 gekeurd.
De waardering kan daarom niet in de catalogus opgenomen worden.
De dieren moeten wel op woensdag 19 januari 2022 ingekooid worden!
Cavia’s en of de Kleine Knaagdieren, ook die voor erkenning ingezonden worden,
kunnen ook op 19 januari 2022 ingekooid worden. Zij worden echter pas op zaterdag
22 januari 2022 gekeurd.
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 hebben 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.
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AOC-KLASSE
Bij de KLN-diergroepen kunnen fokkers met een KLN-fokkersnummer dieren van in Nederland erkende rassen, die een kleur of tekening hebben die bij dat ras niet is erkend, inschrijven 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 knaagdieren.
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.
Zie verderop in het vraagprogramma hoe de inzenders hun pleisters ontvangen.
Artikel 4:
Het inschrijfgeld is per enkel dier € 6,00, voor een koppel € 10,00, trio's € 12,50 en volières
sierduiven € 16,00. Het inschrijfgeld voor de diergroep kleine knaagdieren is € 3,50 per dier.
Voor dieren die voor erkenning worden ingezonden is het inschrijfgeld € 3,50 per dier.
Voor administratiekosten wordt per inzender € 4,00 in rekening gebracht. De catalogus is
voor iedere inzender verplicht en kost € 10,00.
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 13 december 2021, MAAR WACHT
NIET TOT DE LAATSTE DAG ! !
Schrijf uw dieren ruim voor de sluitingsdatum in.
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 Gasselternijveenschemond. Graag bij betaling ook uw volledige KLN/NBS 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.
Schrijf bij voorkeur uw dieren digitaal in met behulp van het zeer gebruiksvriendelijke
programma Animal Office. Zie hiervoor de website,www.noordshow.nl.
De Noordshow gebruikt voor de inschrijving van uw dieren via de website het programma
AO. AO staat voor Animal Office en is een zeer gebruiksvriendelijk inschrijfprogramma.
Via de website kunt u dieren van verschillende diergroepen
IN EEN KEER inschrijven.
Ook als u via het papieren inschrijfformulier uw dieren inschrijft, worden uw dieren in AO
gezet en ontvangt u, als u uw emailadres op het formulier vermeld hebt, een bevestiging
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van uw inschrijving via email.
Deze bevestiging is tevens een handig controlemiddel, want u kunt gemakkelijk nagaan of
uw inschrijving juist is. Is dat niet zo, zoek dan contact met de diergroepsecretaris.
Het ( papieren ) inschrijfformulier vindt u ook op onze website. U kunt dit formulier via email
of per post sturen naar de diergroepsecretaris van uw diergroep.
Per diergroep een apart formulier gebruiken.
Het formulier juist, volledig en goed leesbaar invullen en sturen naar de desbetreffende
diergroepsecretaris.
De adresgegevens van de diergroepsecretarissen:
Hoenders, Dwerghoenders en Serama’s: Anja Beerling, Darg 16, 7766 BM Nieuw
Schoonebeek
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: Hetty Borger, Grensweg 6, 7778 HB Loozen

De inschrijving sluit op maandag 13 december 2021, MAAR
SCHRIJF UW DIEREN RUIM VOOR DIE DATUM IN ! !
Artikel 5: Inkooien
Alle dieren moeten woensdag 19 januari 2022 tussen 12.00 en 22.00 uur worden ingekooid.
Het adres van de Evenementenhal Hardenberg is: Energieweg 2, 7772 TV Hardenberg
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.
U kunt ook tijdens de show uw dieren te koop zetten, tegen betaling van € 3,00 per dier.
De verkoopprijs is minimaal € 10,00 of hoger met veelvouden van € 5,00, maar kan
niet verhoogd worden.
Op zaterdag 22 januari 2022 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 zo
spoedig mogelijk 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 19 januari 2022 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 21 januari 2022 van 9.00-21.00 uur en zaterdag 11 januari 2022 van 8.00-15.00 uur.
U kunt bij het verkoopbureau met uw pinpas betalen.
Bij verkoop kan de verkoper de opbrengsten incasseren bij het verkoopbureau tot zaterdag
22 januari 2022 15.00 uur.
Artikel 7: Afhalen van de gekochte dieren
Bezoekers en inzenders kunnen hun gekochte dieren zaterdag 22 januari 2022 vanaf 14.00
uur afhalen.
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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 20 januari 2022 van 12.00 tot 21.00 uur, vrijdag 21 januari 2022 van 8.00 tot
21.00 uur en zaterdag 22 januari 2022 van 08.00 tot 16.00 uur.
Tijdens de openingstijden op donderdag 20 januari 2022 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 € 10,00 per persoon.
Kinderen tot en met de leeftijd van drie jaar betalen geen entree en kinderen van vier tot
en met elf jaar betalen € 5,00 entree.
Bij de inschrijving kunnen inzenders een doorlopende entreekaart bestellen. Een
doorlopende entreekaart voor alle drie de showdagen kost € 21,00 per persoon. Een
doorlopende entreekaart voor de vrijdag en de zaterdag van de show kost € 15,00 en kan
ook via de inschrijving besteld worden.
Bij bestellingen bij de inschrijving ontvangt u, samen met de kooinummers, een afhaalkaart
voor uw doorlopende entreekaart.
Een doorloopkaart voor alle drie de showdagen kost aan de kassa € 24,00. Een doorloopkaart voor de vrijdag en de zaterdag kost aan de kassa € 17,00
Tot 14.00 uur op de zaterdag van de show is entree verplicht.
Bezoekers kunnen ook online toegangskaarten voor de Dierenparade Noordshow kopen.
Op de website is op de hoofdpagina een button beschikbaar om online toegangskaarten te
bestellen.
Voor het online bestellen van doorloopkaarten gelden de volgende tarieven:
Een doorloopkaart voor alle drie de showdagen kost online € 21,00;
Een doorloopkaart voor de showdagen vrijdag en zaterdag kost online € 15,00.
Daarnaast kunnen, uitsluitend online, gecombineerde toegangsbewijzen gekocht worden
voor jeugdigen, volwassenen en (groot)ouders met kinderen.
Hierin zijn de volgende mogelijkheden:
COMBIKAARTEN MET CATALOGUS
Combikaart voor een jongere tot en met de leeftijd van elf jaar, voor een eenmalig bezoek,
bestaande uit een entreekaart, een catalogus en twee consumpties voor het bedrag van €
17,50
Combikaart voor een volwassene of een jongere van 12 jaar en ouder voor een eenmalig
bezoek, bestaande uit een entreekaart, een catalogus en twee consumpties voor het bedrag
van € 22,50
COMBIKAARTEN ZONDER CATALOGUS
Combikaart voor twee (groot)ouders, samen met een kind van 4 tot 12 jaar voor een eenmalig bezoek, bestaande uit een entreekaart en zes consumpties voor het bedrag van € 32,50
Combikaart voor twee (groot)ouders, samen met twee kinderen van 4 tot 12 jaar voor een
eenmalig bezoek, bestaande uit een entreekaart en acht consumpties voor het bedrag van
€ 40,00
Combikaart voor twee (groot)ouders, samen met drie kinderen van 4 tot 12 jaar voor een
eenmalig bezoek, bestaande uit een entreekaart en tien consumpties voor het bedrag van
€ 47,50
Combikaart voor een (groot)ouder, samen met een kind van 4 tot 12 jaar voor een eenmalig
bezoek, bestaande uit een entreekaart en vier consumpties voor het bedrag van € 20,00
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Combikaart voor een (groot)ouder, samen met twee kinderen van 4 tot 12 jaar voor een
eenmalig bezoek, bestaande uit een entreekaart en zes consumpties voor het bedrag van
€ 27,50
Combikaart voor een (groot)ouder, samen met drie kinderen van 4 tot 12 jaar voor een
eenmalig bezoek, bestaande uit een entreekaart en acht consumpties voor het bedrag van
€ 35,00
Bij bestellingen van entreekaarten online wordt € 1,00 administratiekosten in rekening
gebracht
REDUCTIE ENTREE VOOR GROEPEN:
Voor groepen bezoekers van 20 personen of meer is de entreeprijs € 8,00 per persoon.
Groepen bezoekers graag vooraf melden bij het algemeen secretariaat.
N.B. Het parkeren voor een bezoek aan de Dierenparade Noordshow is geheel gratis!
Artikel 9: Uitkooien van de dieren
Het afhalen van de dieren is op zaterdag 22 januari 2022 vanaf 16.00 uur.
Inzenders worden verzocht bij het uitkooien de voer- en/of drinkbakjes uit de kooien te halen
en boven op de kooien te leggen.
De beoordelingskaart moet tijdens de tentoonstelling aan de kooi blijven. Het is de verantwoordelijkheid van de inzender om na sluiting van de tentoonstelling de beoordelingskaarten zelf van de kooien te halen.
Artikel 10: Afhalen prijzen
Als organisatie willen we de contante geldstromen verminderen en worden de gewonnen
geldprijzen na de show op het banknummer van inzender bijgeschreven.
Als u geldprijzen gewonnen heeft, is het niet nodig bij het algemeen secretariaat langs te
gaan.
Wanneer u bekers en/of medailles gewonnen hebt moet u deze wel afhalen 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
Evenementenhal Hardenberg en daarbuiten. In geval door brand, storm, molest, staking of
andere overmacht de Dierenparade 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.
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 schriftelijk toestemming.
Verzoeken om toestemming kunnen tot uiterlijk 1 december 2021 ingediend worden bij
de secretaris van de Noordshow via email secretaris@noordshow.nl.
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.
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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 22 april 2022 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 Dierenparade 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 entverklaring. 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 Evenementenhal Hardenberg 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.
De entverklaringen moeten bij binnenkomst van de Evenementenhal Hardenberg 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 inschrijfformulier. Ook aangeven wat de volgorde van de collecties is, dus 1e collectie, 2e collectie
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etc. Winnaar is de collectie die het hoogste aantal punten behaalt, waarbij minimaal vier keer
94 predikaatpunten 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 4.
Inschrijfgeld:
Het inschrijfgeld bedraagt per nummer € 2,00. Als administratiekosten wordt per jeugdinzender € 4,00 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 € 2,00 per dier.
De KLN-Bondsshow voor cavia’s en kleine knaagdieren wordt een eendaagse show,
die op zaterdag 22 januari 2022 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.
Elke inzender van de editie 2021 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 programma
Animal Office.
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 4 v.w.b. de kosten in zijn geheel van toepassing.
Keurmeesters HOENDERS EN DWERGHOENDERS Jeugdshow:
HOOFDEREPRIJZEN JURY: H. Ketelaar
H. Ketelaar (A)
A. M. van Dierendonck (B)
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.
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Keurmeesters KONIJNEN Jeugdshow:
HOOFDEREPRIJZEN JURY: R. H. Meijer
Mevr. H.E.A. van de Velde.

(B)

Vlaamse Reus, Groot Lotharinger, Franse Hangoor, Groot
Chinchilla, Groot Zilver, Angora, Zilvervos, Thüringer,
Sallander, Rex, Luchs, Marburger Feh, Papillon, Marter,
Duitse Hangoor, Satijn, Klein Chinchilla, Klein Zilver,
Angoradwerg, Thrianta, Hulstlander

Mevr. C.F.T.M. Bosch

(C) Nieuw Zeelander, Belgische Haas, Wener, Witte van Hôtot,
Californian, Rijnlander, Zilvervos, Havana, Alaska, Zwartgrannen, Klein Lotharinger, Hollander, Tan, Rus, Polish, Pool.

R.H. Meijer

(A) Engelse Hangoor, v. Beveren, Japanner, Eksterkonijn, Meissner
Hangoor, Parelfeh, Voskonijn, Marter, Gouwenaar, Deilenaar,
Beige, Rexdwerg, Parelgrijze van Halle, Nederlandse Hangoor
Dwerg, Kleurdwerg

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:
J.G.M. Hartman
(A) alle sierduiven rassen, tevens hoofdereprijzenjury
HOOFDEREPRIJZEN JEUGDSHOW DIERENPARADE NOORDSHOW
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 2022
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 de Almanak 2021.
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.
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De prijsuitreiking van de jeugdshow is op zaterdag 22 januari 2022 om 11.00 uur.
Alle jeugdinzenders, ouders, grootouders, vrienden, vriendinnen en andere belangstellenden worden verwacht bij de stand van onze hoofdsponsor “ Kasper Faunafood”.

KLN-BONDSSHOW CAVIA’S EN KLEINE KNAAGDIEREN
De KLN Bondsshow cavia’s en kleine knagers is een eendaagse show, die op
zaterdag 22 januari 2022 gehouden wordt.
Wij nodigen de fokkers van harte uit dieren op de KLN bondsshow in te zenden. Op die
manier kan de diversiteit van de kleindiersport in de volle breedte aan bod komen in onze
presentatie aan het publiek.
Als proef heeft het bestuur van KLN toestemming gegeven dat caviafokkers en fokkers van
kleine knaagdieren die niet lid zijn van KLN hun dieren op de bondsshow kunnen inschrijven.
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.
Er is de mogelijkheid voor de inzenders dat zij hun dieren kunnen inkooien op vrijdag
21 januari 2022 tussen 18:00 en 21:00 uur. Dit biedt de mogelijkheid voor inzenders om
de dag van tevoren al af te reizen naar Hardenberg en dan hun dieren al kunnen inkooien.
De andere optie is op de dag van de keuring, zaterdag 22 januari 2022, de dieren in te
kooien tussen ’s morgens 8.00 uur en 8.45 uur.
De dieren kunnen na afloop van de show, ’s middags om vier uur weer meegenomen
worden.
Verder is het ook mogelijk tijdens de show cavia’s en kleine knaagdieren via het
verkoopbureau TE KOOP te zetten. In afwijking van artikel 6 van het vraagprogramma
kunnen op zaterdag ook na 12.00 uur ’s middags deze dieren te koop gezet 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.
Voor de show gelden alle overige bepalingen uit het tentoonstellingsreglement van de
Dierenparade Noordshow, zoals deze hierboven vermeld zijn.
Advies voor kooimaten voor de dieren: Tamme ratten in een showbak met een goed afsluitbaar 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, W. M. Flokstra, leden A. A. Verrijdt en I.M.A. Hollander – v.d. Kamp
A.A. Verrijdt (A):
Gladhaar Agouti en éénkleurig
L. De Donder (België): Gladhaar tekening, Gladhaar uitmonstering, Gladhaar Satijn,

22

Gladhaar Engels en Amerikaans gekruind
W.M. Flokstra (A):
Borstelhaar, Skinny, US Teddy en inzendingen Jeugdshow
I.M.A Hollander- v.d. Kamp (A): Rex, Sheltie, Langhaar, Lunkarya, Alpaca, Merino,
Coronet en Tessel
M.A. Eilander (A):
Gladhaar éénkleurig

KLEINE KNAAGDIEREN
M. Kalberg (A) alle rassen, tevens hoofdkeurmeester
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
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 Entente Européenne (EE), voor de mooiste cavia
op een na.
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
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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 )
0225 Plaquette, aangeboden door de afdeling Fryslân van KLN, voor de mooiste
Tamme rat

Reglement vrije verkoop van alle diergroepen
De vrije verkoop van alle diergroepen is in handen van een door het Dierenparade Noordshowbestuur aangestelde commissie.
Het Dierenparade Noordshowbestuur noch de verkoopcommissie is aansprakelijk voor het
eventueel verloren gaan van de dieren en/of verzendmateriaal.
De verkoophoek wordt ingericht in een apart gedeelte van de Evenementenhal 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 19 januari 2022.
Voor de vrije verkoop gelden de volgende voorwaarden.
Art. 1. iedere inzender kan kooien reserveren voor € 2,00 per kooi, eventueel via het
inschrijfformulier en bij vooruitbetaling te voldoen.
In elke kooi mag slechts een dier 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 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 Evenementenhal naar binnen, uiteraard in het bezit van een
geldig toegangsbewijs.
Art. 3. Kooien die vrij komen omdat een dier verkocht is, kunnen weer opnieuw gevuld worden. Op dat moment is weer € 2,00 aan kooihuur verschuldigd. Bij de verkoopcommissie
kunnen nieuwe verkoopkaarten gekocht worden. De eigenaar van de dieren vult zelf de
benodigde gegevens op de verkoopkaarten in. De verkoopcommissie vult het kooinummer in
en zorgt ervoor dat de verkoopkaart aan de kooi bevestigd wordt.
Art. 4. Alle te koop aangeboden duiven, hoenders en siervogels moeten voorzien zijn van
een vaste voetring.
Let op: voor de hoenders, siervogels en konijnen is per dier een inentingsbewijs nodig dat
moet worden afgegeven aan de verkoopcommissie.
Bij de hoenders en siervogels gaat het om de enting tegen pseudo vogelpest en bij de
konijnen om de enting RHD-2.
Art. 5. Wanneer u een dier wilt kopen, meldt u dat bij de verkoopcommissie in de verkoophoek en betaalt aan hen de koopprijs contant.
De koper kan zelf zorgen voor verzendmateriaal om de gekochte dieren 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 dieren meteen meenemen en de Evenementenhal
verlaten via de door de organisatie aangewezen uitgang.
Art. 6. Bij deze vorm van verkoop wordt geen percentage als provisie op de verkoopsom
ingehouden.
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Art. 7. Wanneer een dier verkocht is, kan de verkoper zich bij de verkoopcommissie melden
voor uitbetaling van de verkoopprijs.
Art. 8. De verkoper moet er zelf voor zorgen dat de niet verkochte dieren uit de kooi gehaald
en afgevoerd worden. Op zaterdag 22 januari 2022 tussen 15.00 en 15.30 uur moeten de
niet verkochte dieren door de eigenaren uit de kooien gehaald zijn.
Art. 9. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verkoopcommissie.

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, de Vrije Klasse en de
internationale klasse een KLN-prijs van € 5,00 beschikbaar per 20 ingeschreven dieren en de
waardering tenminste ZG is. Ook dieren met buitenlandse EE merken of oorspronkelijke soorten sieren watervogels met 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 mag de keurmeester nog één extra prijs toekennen.
b. Keurmeesters die in meerdere diergroepen keuren verdelen de prijzen naar rato over de
diergroepen.
c. De prijzen worden bij voorkeur toegekend aan dieren waar nog geen andere prijzen aan zijn
toegekend en die er op een of andere wijze uitspringen, of relatief bijzonder zijn qua
moeilijkheidsgraad / zeldzaamheid in combinatie met kwaliteit.

De Dierenparade Noordshow 2022 is de KLN Nationale Bondstentoonstelling voor
hoenders, dwerghoenders, serama’s, sier- en watervogels, konijnen, cavia’s en kleine
knaagdieren.
Inzenders kunnen in elk ras Nederlands Kampioen worden. Voorwaarde is dat
van het ras tenminste zes dieren zijn ingezonden van meerdere inzenders.
Voor de titel Nederlands kampioen stelt KLN een fraaie luxe vaan ter beschikking met de
tekst: Nederlands kampioen Noordshow 2022
Andere extra prijzen en overige bondsmedailles die KLN beschikbaar stelt, vindt u in de
almanak 2021 op bladzijde 5 onder het kopje NATIONALE BONDSSHOW bij de
Dierenparade 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
SIERDUIVENLIEFHEBBERSVERENIGINGEN NBS
Secretaris: D. M. Meesters, Aalmoezenier Verheggenstraat 16, 6221 TG Maastricht Telefoon: 0630414170, email: secretaris@sierduif.nl, website www.sierduif.nl
Penningmeester J.D. van Doorn, Postbus 253, 4330 AG Middelburg. Tel. 0118-636309, e-mail:
penningmeester@sierduif.nl IBAN: NL17 INGB 0000 4555 17 t.n.v. Ned Bond Sierduivenliefh.
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 of speciaalclub moet lid zijn van de NBS:
c. wanneer meer instanties als onder b bedoeld gezamenlijk een tentoonstelling organiseren dan
moet tenminste één van deze instanties lid zijn van de NBS;
c. de R-, en E-prijzen mogen alleen worden toegekend aan dieren, waaraan nog geen andere door of
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namens de tentoonstellingsorganisatie uitgeloofde prijs is toegekend, en minimaal 93 punten hebben
behaald.
d. 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).
e. Voor het aantal ingeschreven sierduiven gelden de kooinummers. Een volière met sierduiven geldt
als een nummer.
Het prijzenschema is geldig voor alle tentoonstellingen die voldoen aan de hiervoor genoemde voorwaarden, uitgezonderd provinciale kampioenschappen en de regionale Bondsshows.
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
d.

LIJST VAN EREPRIJZEN DIERENPARADE NOORDSHOW 2022
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
0015 € 5,00 voor het mooiste dier ander geslacht van de Vrije Klasse
( De ereprijzen 014 en 0015 worden 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 2021.
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
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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
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
0043 € 5,00 voor het mooiste dier ander geslacht van de Vrije Klasse
( De ereprijzen 0042 en 0043 worden 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 2021.
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 )
KLN stelt op de bondsshow op de Dierenparade Noordshow medailles beschikbaar.
Zie hiervoor de almanak 2021.
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.
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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 A
: Gouden Tientje
0071 Mooiste Frankolijn, Kwartel of Patrijs
: € 20,00
0072 Mooiste Oorspronkelijke Duif, Lachduif of Diamantduif
: € 20,00
0073 Mooiste Fazant, Tragopaan of Oorspronkelijk Kamhoen : € 20,00
0074 Mooiste Pauw, Kalkoen, Parelhoen of overige siervogels : € 20,00
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. 075 en 0076 zijn van e.p. 0077 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 0082 tot en met 0085 worden toegekend wanneer in de groep
tenminste tien dieren zijn ingeschreven.)
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 B: Gouden Tientje
0091 Mooiste van de kleine gedomesticeerde eendenrassen op een na Groep B: € 20,00
0092 Mooiste van de overige gedomesticeerde eendenrassen Groep A: € 45,00
0093 Mooiste van de overige gedomesticeerde eendenrassen, op een na Groep A: € 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
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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
( 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 2021.
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: J. 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
0132 € 7,50 voor het mooiste dier in de AOC-Klasse
0133 € 7,50 voor het mooiste dier in de Vrije Klasse
( De ereprijzen 0132 en 0133 worden toegekend wanneer in de groep
tenminste tien dieren zijn ingeschreven.)
0134 € 5,00 voor het mooiste dier ander geslacht van de AOC-klasse
0135 € 5,00 voor het mooiste dier ander geslacht van de Vrije Klasse
( De ereprijzen 0134 en 0135 worden toegekend wanneer in de groep
tenminste vijftien dieren zijn ingeschreven.
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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
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.)
KLN stelt op de bondsshow op de Dierenparade Noordshow medailles beschikbaar.
Zie hiervoor de almanak 2021.
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EREPRIJZEN INTERNATIONALE KLASSE
0280 € 15,00 voor het beste dier van de INTERNATIONALE klasse waarbij minimaal
tien dieren ingestuurd zijn.
Aan de kooi van het winnende dier zal een fraaie rozet gehangen worden.
0281 € 10,00 voor het beste dier, ander geslacht van de INTERNATIONALE klasse
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
0283 Plaquette, aangeboden door de Entente Européenne (EE), voor het mooiste
dier van de internationale klasse
0284 Plaquette, aangeboden door de afdeling Fryslân van KLN, voor het mooiste
dier van de internationale klasse op een na
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 almanak. 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 2021.
In de Almanak 2021 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 2021.
Bovenstaande informatie geldt ook voor de speciaalclubs bij de Sierduiven.
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