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           SPORTFOKKERSVERENIGING 

          SV ZUID-KENNEMERLAND 
 
 
 
 
 
     Opgericht 1970                      Secretariaat C.Giesberts, Dr.W.Nyestraat 51, 2064XB Spaarndam. 
 
 
Voorzitter     Willem Smit        E-mailadres: voorzitter@sv-zuidkennemerland.nl 
 
Erelid Gerrit Berk Spaarndam 
 
Secretaris Cor Giesberts E-mailadres: secretaris@sv-zuidkennemerland.nl 
 
Penningmeester Bart Landheer E-mailadres: penningmeester@sv-zuidkennemerland.nl  
 
1e Commissaris Cor Elsendoorn E-mailadres: cor.elsendoorn@planet.nl  
 
FB Gedelegeerde: T.v.d. Aart 
 
 

 
TENTOONSTELLINGSSECRETARIS 

 Cor G. Giesberts 
 Dr.W.Nyestraat 51 2064 XB Spaarndam 
 023-5383630  E-mail : secretaris@sv-zuidkennemerland.nl 
 
 
VOORWOORD: 
 
Beste Fokkers en belangstellende. 
 
Ook dit jaar gaan wij de Kennemerlandshow 2019 organiseren, en hopen samen met 
gepassioneerde fokkers weer mooie dieren in verschillende diergroepen en rassen  
aan de bezoekers te laten zien. 
Zoals u weet hebben wij een schitterende locatie om de dieren tentoon te stellen aan het 
publiek, en publiek is bij ons nooit een probleem die komen van jong tot oud. 
 
 
 
Veel plezier 
 
 
Tentoonstellingssecretaris  
Cor Giesberts 
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Gevraagd worden: 
In alle erkende rassen en kleurslagen, Hoenders, Dwerghoenders, Serama’s, Konijnen 
en Cavia's. 
 
Van elke diergroep moeten er minimaal 15 dieren zijn ingezonden om  
beoordeeld te worden door een erkende keurmeester. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
TENTOONSTELLINGSBESTUUR: 
Voorzitter:  Willem Smit 
Secretaris:  Cor Giesberts 
Penningmeester: Bart Landheer 

                                           Lid:                         Cor  Elsendoorn 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

TENTOONSTELLINGSRUIMTE 
Informatieboerderij  ZORGVRIJ, Genieweg  50   1981 LN Velsen-Zuid. 

Te bereiken onder telefoonnummer 023-5202828 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
De JURY op de Kennemerlandshow 2019 wordt gevormd door de volgende keurmeesters: 
 
 
KEURMEESTERS KONIJNEN :  Gerrit de Gooijer   ( H.E.P.) 
                                                                                            
KEURMEESTER HOENDERS :   Aalt v.d Streek ( H.E.P.) 
              

  KEURMEESTER  DWERGHOENDERS :  Aalt v.d Streek   ( H.E.P.) 
   
    KEURMEESTER SERAMA’S:   B.L. Van Wetering ( H.E.P.)  

             
KEURMEESTER CAVIA'S:                         Gerrit de Gooijer   ( H.E.P.) 
                                                                                                
 
Ten aanzien van de indeling per keurmeester behoudt het tentoonstellingsbestuur zich het recht 
voor hierin verandering  aan te brengen, wanneer dit noodzakelijk mocht blijken. 
 
KLN Gedelegeerde van deze show: 
T v.d. Aart-Overdevest 
Voorzorgstraat 55 
2013 VN Haarlem 
06-17107888 
tanja@vanderaart.nl 
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Prijzenschema Kennemerlandshow. 
 
 HOOFDEREPRIJZEN KONIJNEN: 
 
 1.            Vriendenschaal:           Fraaiste konijn jong eigen fok. 
 2. Horemantrofee:  Fraaiste konijn oud eigen fok. 
 
 Ereprijzen konijnen: 
 
 3. Trofee. Fraaiste konijn.(vervalt bij winnen Vreindenschaal) 
 4. Trofee. Fraaiste konijn op 1 na  >10 dieren 
 5. Trofee. Fraaiste konijn op 2 na  > 25 Dieren 
 6. Trofee. Fraaiste konijn C-Klasse. 
 7. Trofee. Fraaiste konijn C-Klasse op 1 na. >10 dieren 
 

 Hoofdereprijzen en/of ereprijzen zijn alleen te winnen in concurrentie   
 van minimaal 5 dieren per diergroep en met tenminste het predikaat  Z.G. 
 
 
 HOOFDEREPRIJZEN HOENDERS. 
 

  8. Vriendenschaal: Fraaiste hoen of dwerghoen jong eigen fok. 
  9. Hanentrofee: Fraaiste haan  eigen fok. 

 
 Ereprijzen Hoenders en Dwerghoenders: 

 
10. Trofee. Fraaiste hoen (vervalt bij winnen Vreindenschaal) 
11. Trofee. Fraaiste hoen op een na > 10 dieren 
12. Trofee. Fraaiste dwerghoen (vervalt bij winnen Vreindenschaal) 
13. Trofee. Fraaiste dwerghoen op 1 na  > 10 dieren 
14. Trofee. Fraaiste dwerghoen op 2 na  > 25 dieren 
 
 Hoofdereprijzen en/of ereprijzen zijn alleen te winnen in concurrentie  
 van minimaal 5 dieren per diergroep en met tenminste het predikaat Z.G. 
 
 HOOFDEREPRIJZEN SERAMA’S 
  
15. Vriendenschaal:  Fraaiste Serama jong eigen fok 
 
 Ereprijzen Serama’s 
 
16. Trofee Fraaiste Serama oud 
17. Trofee Fraaiste Serama op 1 na > 10 dieren 
 Hoofdereprijzen en/of ereprijzen zijn alleen te winnen in concurrentie  
 van minimaal 5 dieren per diergroep en met tenminste het predikaat Z.G. 
 
  
 
 
 HOOFDEREPRIJZEN CAVIA’S. 
 
18. Vriendenschaal: Fraaiste cavia jong eigen fok. 
19. Porcellustrofee: Fraaiste cavia oud eigen fok. 
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 Ereprijzen cavia’s. 
 
20. Trofee. Fraaiste cavia A-Klasse. > 5 dieren 
21. Trofee. Fraaiste cavia B-Klasse. > 5 dieren 
22. Trofee. Fraaiste cavia C-Klasse. > 5 dieren 
23. Trofee. Aanmoedigingsprijs. 
  
 Hoofd ereprijzen en/of ereprijzen zijn alleen te winnen in concurrentie    
 van minimaal 5 dieren per diergroep en met tenminste het predikaat ZG 
 
 Ereprijzen jeugdleden. 
 
24. Trofee. Fraaiste konijn jeugdlid 
25. Trofee. Fraaiste grote of dwerghoen jeugdlid. 
26. Trofee. Fraaiste Serama jeugdlid. 
27. Trofee. Fraaiste cavia jeugdlid. 
 
Collectieprijs. 
Een inzender kan eenmaal  meedingen naar een collectieprijs. De collectie kan alleen bestaan 
uit 4 dieren van 1 diergroep. U dient op het inschrijfformulier maximaal 4 dieren te vermelden 
welke mee moeten dingen naar de collectieprijs. Verandering is na de behandeling van het 
inschrijfformulier niet meer mogelijk. De telling is als volgt met de opgegeven vier dieren. 
  
29. 16 punten of meer      € 10,00 
30. 15 punten                  €   8,00 
31. 14 punten                  €   6,00 
32. 13 punten                  €   4,00  
33. 12 punten                   €   2,00   
  
Voor de puntentelling wordt de normale telling van de predicaten aangehouden, t.w.: 
  
U =5      F=4      ZG=3     G =2      V =1 
 
 

KLN Bondsprijzen  
Ereprijs 400 - Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) stelt ereprijzen beschikbaar op alle 
erkende tentoonstellingen voor zowel de erkende klasse als de AOC en Vrije Klasse. Voor 
dieren in alle KLN-diergroepen wordt een KLN-prijs van € 5,00 beschikbaar gesteld per 20 
ingeschreven dieren, mits de waardering tenminste het predikaat ZG is. Ook dieren met 
buitenlandse EE merken of oorspronkelijke soorten sier- en watervogels en oorspronkelijke 
duiven met ringen van Aviornis en de NBvV komen in aanmerking. Deze prijzen zijn volledig  
ter vrije beschikking van de keurmeester en worden bij voorkeur toegekend aan dieren  
die geen andere prijzen hebben gewonnen.  
 
 
 
 
 

Tentoonstellingsreglement. 
 
art.   1    Deze tentoonstelling wordt gehouden volgens de bepalingen van het 
 tentoonstellingsreglement van de FB. Dit reglement is verkrijgbaar bij het 
 algemeen secretariaat  van de FB., tegen vooruitbetaling van de verschuldigde 
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 kosten en er ligt bovendien een exemplaar ter inzage op het secretariaat van de 
 tentoonstellingshoudende vereniging. Iedere deelnemer aan deze tentoonstelling 
 wordt geacht met de bepalingen van het tentoonstellingsreglement bekend te zijn 
 en zich eraan te onderwerpen. 
 
 
 
art.   2 Gevraagd worden, alle erkende rassen en kleurslagen, hoender, dwerghoenders, 
 konijnen en cavia’s. Deze dieren moeten voorzien zijn van een door de FB.  
 erkende vaste voetring of tatoeëring m.u.v. de cavia’s. Cavia’s dienen een  
 pleister in het linker oor te dragen met daarop het kooinummer. 
 
art.   3 Het inschrijfgeld bedraagt €3,00 per nummer voor alle diersoorten. 
 Elk vierde nummer voor alle diersoorten is gratis ( dus de 4e , 8e ,12e  ). 
 
art.   4 De inschrijving dient te geschieden op bijgaand inschrijfformulier, waarop 
 duidelijk alle gevraagde gegevens van slechts één persoon mogen voorkomen. 
 Men dient duidelijk te vermelden bij de konijnen: Ras, kleur, m/v, j/o en het 

oormerk en klasse en bij de hoenders groot of kriel. Bij de cavia’s duidelijk het ras 
en klasse vermelden b.v. A - Klasse , B - Klasse of C - Klasse. 

 C- klasse voor de konijnen: dieren die na 30 april 2019 geboren zijn  en minimaal 
 12 weken oud zijn. 
 Inschrijfformulieren zenden of mailen naar: 
 C.G. Giesberts Dr.W.Nijestraat  51 2064XB Spaarndam. 
 E-mail secretaris@sv-zuidkennemerland.nl  
 
art.   5 Iedere inzender dient in het bezit te zijn van een geldige fokkerskaart. Men is 
 ook verplicht dit juiste KLN fokkerskaartnummer te vermelden. 
 
art.   6 Het inschrijfgeld plus cataloguskosten enz. dienen gelijktijdig met het inzenden 
 van het inschrijfformulier gestort te worden op 

 Bankrekening NL47 RABO 0373 5054 69  
       t.n.v. penningmeester S.V.-Zuid-Kennemerland, 

  
art.   7 De inschrijving sluit op Zondag  29 September 2019. 
 Wijzigingen van reeds aangemelde dieren is na dit tijdstip niet meer mogelijk. 
 
art.   8  Alle ingezonden dieren worden in ontvangst genomen op  

Donderdag 10 oktober 2019 tussen 19.00 en 21.00 uur in de 
tentoonstellingsruimte van  

 Informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg 50 te Velsen–Zuid. 
 
art.   9 Het niet inzenden van ingeschreven dieren dient geen ontheffing of restitutie
 van het inschrijfgeld, doch dit vervalt aan de tentoonstellingskas. 
 Hetzelfde geldt voor niet toegekende ereprijzen. 
 
art.  10 De Keuring der dieren zal plaatsvinden op Vrijdag 11 oktober 2019 
 Tijdens de keuring is de zaal niet toegankelijk voor de inzenders, met  
 uitzondering van jury, het bestuur, de helpers respectievelijk helpsters en 
 de schrijvers respectievelijk schrijfsters. 
 De beslissing van de keurmeesters is bindend en zonder beroep. 
 
art.  11   De catalogus is gratis af te halen bij de infostand voor leden,                                                                                

anderen kunnen die downloaden via onze Web-site:         
        www.sv-zuidkennemerland.nl . Losse verkoop € 1,50 
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art.  12 De tentoonstelling is geopend:  
 Officiële opening: Zaterdag      12 Oktober        om 10.30 uur. 
   
 Voor het publiek: Zaterdag      12 Oktober van 10.00 tot 17.00 uur. 
  Zondag        13 Oktober van 10.00 tot 17.00 uur. 
  
 
art.  13 Afhalen der dieren na de sluiting van de tentoonstelling op Zondag 12 Oktober
 om 17.00 uur. Dieren die niet zijn afgehaald, worden op kosten van de 
 inzender geretourneerd.  
 Inzenders, die om principiële reden niet op zondag wensen te exposeren, dienen 
 dit op hun inschrijfformulier te vermelden. Zij kunnen op Zaterdag 11 Oktober om
 17.00 uur hun dieren ophalen. 
 
art.  14 Het afhalen van gewonnen ereprijzen en beoordelingskaarten kan geschieden 
 op het t.t.-secretariaat dat tijdens de gehele tentoonstelling geopend is. 
 
art.  15 Het is gedurende de tentoonstelling niet toegestaan dieren uit de kooien te 
 nemen, anders dan met toestemming van het tentoonstellingsbestuur. 
 Het gebruik van keurstokjes is voor iedereen verboden. 
 
art.  16 Onreine, zieke of van ziekte verdachte dieren worden niet gekeurd en zullen 
 uit de tentoonstellingsruimte worden verwijderd. 
 Eveneens het pluimvee zonder entbewijs. 
 
art.  17 Ereprijzen kunnen alleen worden gewonnen met een minimum predikaat ZG.
 Dit is niet van toepassing op jeugdleden. 
 
art.  18 Het tentoonstellingsbestuur is niet aansprakelijk voor sterfte onder of het 
 verloren gaan van dieren, doch ook niet voor enig ander eigendom van de  
 inzender dat in de tentoonstellingsruimte aanwezig is. 
 
art.  19 Reclames van welk aard dan ook kunnen na 1 december 2019 niet 
 meer in behandeling genomen worden. 
 
art.  20 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het 
 tentoonstellingsbestuur van S.V. Zuid-Kennemerland.  
 

 
Belangrijk. 

 
Bij het inkooien van hoenders en dwerghoenders en konijn 

dienen geldige entbewijzen overlegd te worden zie uitleg onder. 
 

VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN PLUIMVEE 
 

Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoenders, dwerghoenders en siervogels worden 
toegelaten van fokkers die al hun hierboven genoemde dieren hebben laten enten tegen 
pseudo-vogelpest (NCD). Elke inzending hoenders, dwerghoenders en siervogels dient 
vergezeld te gaan van een entverklaring. 
 
Deze entverklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts die de 
enting heeft verricht. De entverklaring dient een opgave te bevatten van het ras, het 
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aantal dieren, hun gemiddelde leeftijd en de ringnummers van de betreffende dieren. 
Uit de verklaring dient voorts te blijken dar de dieren van de betreffende fokker tenminste 
twee weken ten hoogste vijf maanden voor aanvang van de tentoonstelling zijn geënt 
volgens een toegestane methoden. Een origineel van de entverklaring wordt bewaard bij 
de vereniging waarvan men lid is. 
 
 
 

VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN KONIJNEN 
 

Entverklaring RHD type 2, af te geven op het TT-secretariaat. 
Tot deze tentoonstelling mogen alleen konijnen worden toegelaten van fokkers die hun 
konijnen hebben laten enten tegen RHD type 2. Elke inzending dient vergezeld te zijn 
van een kopie van de RHD-entverklaring. Deze verklaring dient getekend te zijn door de 
eigenaar en de dierenarts die de enting heeft verricht en dient de opgave te bevatten van 
het ras, de te exposeren oormerken en de toegepaste entstof. 

 
 

Let op: Sluitingsdatum zondag 29 September 2019 
 
 

De dieren worden gecontroleerd door: 
Stad & Land Dierenklinieken 

Tom Schreursweg 102 
1067MC Amsterdam 

 
 


