
Vraagprogramma voor de 60e verenigingstentoonstelling van de kleindiersportvereniging 
“IJmond en omstreken”. Voor konijnen, cavia’s, hoenders, dwerghoenders en serama’s. 
 
De tentoonstelling wordt gehouden op 19 en 20 november 2021 in het verenigingsgebouw 
Cor Bos aan de Heerenduinweg te IJmuiden. 
 
Tentoonstellingssecretaris: 
 
L.R. Docter 
Kleine Houtweg 34 
1969 KS Heemskerk 
Tel. 0251-232078 of 06-28952212 
E-mail: ruuddocter@casema.nl 
 
Veterinair toezicht:  
 
B.A.P. Kruithof (Dierenarts) 
Kennemerlaan 57 
1972 EH IJMUIDEN 
Tel. 0255-516211 
 
Openingstijden: 
Vrijdag 19 november 2021 van 10.00 tot 15.00 uur. 
Zaterdag 20 november 2021 van 12.30 tot 16.00 uur 
 
Keurmeesters: 
 
Patrick Bakker (A) Konijnen  
C. Swaap-Maaswinkel (A) Cavia’s 
B. den Blanken (A) Hoenders, dwerghoenders en serama’s 
  
 
Tentoonstellingsbestuur: 
 
Voorzitter:    R. Sinkeldam 
 
Secretaris:    L.R. Docter 
 
Penningmeester/Administratie: B. Landheer 
 
Gedelegeerde FB Mevr. T. v.d. Aart, Voorzorgstraat 55 
     2013 VN  Haarlem 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Algemene tentoonstellingsbepalingen. 
 
Deze tentoonstelling wordt gehouden volgens het tentoonstellingsreglement van de FB. 
Elke inzender wordt geacht hiermee op de hoogte te zijn. (Zie FB. almanak). 
 
Gevraagd worden alle erkende rassen en kleurslagen konijnen, cavia’s, hoenders, 
dwerghoenders en serama’s. 
Tevens is er een jeugdklasse (C Klasse) voor konijnen die na april en voor september geboren 
zijn. Bij de cavia’s dient te worden aangegeven in welke klasse (A, B of C) ze ingedeeld 
moeten worden. Bij geen opgave worden ze automatisch in klasse A ingedeeld. 
 
Iedere inzender dient lid te zijn van de KLN en in het bezit te zijn van een geldige 
fokkerskaart uitgegeven door de bond waartoe de ingezonden dieren behoren. 
 
Het inschrijfgeld bedraagt  € 3,00 per nummer 
Administratiekosten     € 1,50 
Verplichte catalogus         € 1,50 
 
Entree:    Gratis 
 
De verschuldigde kosten kunnen alleen via de bank worden betaald op rekening: 

Rekeningnummer: NL39 RABO 0155 2539 64 

Van: kleindiersportvereniging IJmond en Omstreken 

O.V.V: inschrijfgeld IJmondshow. 

 
De inschrijvingen sturen naar L.R. Docter, Kleine Houtweg 34, 1969 KS Heemskerk of via de 
mail naar: ruuddocter@casema.nl of via de website. 
De inschrijving sluit op woensdag 10 november 2021. 
Inschrijfformulieren graag volledig invullen. 
 
De dieren inbrengen op donderdag 18 november 2021 tussen 19.00 en 21.00 uur. 
Prijsuitreiking zaterdag 20 november 2021 om 15.00 uur. 
Afhalen van de dieren op zaterdag 20 november 2021 tussen 16.00 en 16.30 uur. 
 
De keuring vindt plaats op vrijdag 19 november 2021 en is vrij toegankelijk. 
 
Tegen de uitspraak van de keurmeester is geen beroep mogelijk. 
 
In alle gevallen waarin dit vraagprogramma niet voorziet, beslist het bestuur. 
 
Opbouw van de kooien geschied op 16 november 2021 tussen 19.00 uur en 21.00 
Afbouw direct na de show op 20 november 2021. 
Een ieder wordt dringend verzocht hieraan zijn of haar bijdrage te leveren. 
 
 
 
 



 
VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN KONIJNEN Entverklaring RHD type 
2, af te geven op het tentoonstelling 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. RHD-entverklaring graag mee sturen met inschrijfformulier. 
 
Tot deze tentoonstelling worden alleen Hoenders, Dwerghoenders, Serama’s en Siergevogelte 
toegelaten van fokkers die al hun hierboven genoemde dieren hebben laten enten tegen 
pseudo-vogelpest. 
Elke inzending hoenders, dwerghoenders, Serama’s en siergevogelte dient vergezeld te gaan 
van een kopie van de entverklaring. De 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, aantal dieren, hun gemiddelde 
leeftijd en de ringnummers van de betreffende dieren.  
 
Het origineel van de entverklaring wordt bewaard door de verenigingssecretaris van de 
vereniging waarvan men lid is. 
 
Ereprijzen konijnen: 
01. Medaille en oorkonde + € 10,00 voor de clubkampioen, is fraaiste nummer eigen fok 2021 
02. € 5,00 Fraaiste Konijn Grote rassen mits geen winnaar E.P. 01 
03. € 5,00 Fraaiste Konijn Midden rassen mits geen winnaar E.P. 01 
04. € 5,00 Fraaiste Konijn Kleine rassen mits geen winnaar E.P. 01 
05. € 5,00 Fraaiste Konijn Dwergrassen mits geen winnaar E.P. 01 
Voor de prijzen 02 t/m 05 geldt dat indien winnaar van E.P. 01 de prijs gaat naar het fraaiste 
op één na.  
06. Medaille voor het fraaiste nummer C-klasse. 
07. Horemantrofee voor het fraaiste konijn oud, eigen fok. 
Ereprijzen Cavia’s: 
08. Medaille en oorkonde + € 10,00 voor de clubkampioen, is fraaiste nummer eigen fok 2021 
09. € 5,00 Fraaiste Cavia op één na bij meer dan 15 inzendingen 
Ereprijzen hoenders: 
10. Medaille en oorkonde + € 10,00 voor de clubkampioen, is fraaiste nummer eigen fok 2021 
11. € 5,00 Fraaiste Hoen op een na bij meer dan 15 inzendingen 
Ereprijzen dwerghoenders: 
12. Medaille en oorkonde + € 10,00 voor de clubkampioen, is fraaiste nummer eigen fok 2021 
13. € 5,00 Fraaiste Dwerghoen op een na bij meer dan 15 inzendingen 
14. € 5,00 Fraaiste Dwerghoen op twee na bij meer dan 30 inzendingen 
15. Medaille en oorkonde + € 10,00 voor het fraaiste nummer van Serama’s 
Overige ereprijzen: 
16. Medaille en oorkonde voor het fraaiste nummer van de jeugdleden. 
17. €   5,00  voor het fraaiste viertal in iedere diergroep 
18. Aanmoedigingsprijs in de vorm van een rollade ter vrije beschikking van de keurmeester 
in iedere diergroep, mits geen winnaar van één van bovenstaande prijzen. 
 
Het prijzenschema kan naar gelang het aantal inzendingen worden aangepast.  



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

Toekenning: 

a. Elke keurmeester kent per 20 ingeschreven dieren een KLN-prijs toe; bij een restant 

van 11 of meer mag de keurmeester één prijs extra toekennen. 

b. De prijzen moeten naar rato verdeeld worden over de door de keurmeester gekeurde 

diergroepen. 

c. De prijzen zijn ter vrije beschikking van de keurmeester. Ze worden bij voorkeur 

toegekend aan dieren, waaraan nog geen andere prijzen zijn toegekend en die er op 

één of andere wijze uitspringen of relatief bijzonder zijn 

(moeilijkheidsgraad/zeldzaamheid in combinatie met relatief hoge kwaliteit). 

 
 
- Privacy verklaring: 
De secretaris is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. 
Persoonsgegevens worden in de tentoonstellingsadministratie opgenomen. Door het Inzenden 
van het inschrijfformulier geeft de inzender uitdrukkelijk toestemming voor de opname van 
zijn persoonsgegevens in genoemde administratie en plaatsing daarvan in de catalogus en op 
de website van de vereniging. De inzender heeft het recht op inzage, correctie of verwijdering 
van zijn persoonsgegevens. Een verzoek daartoe moet schriftelijk aan de secretaris worden 
gericht. 
 
 
Corona maatregelen 
 
Wij houden ons aan de dan geldende coronamaatregelen in de tentoonstellingslocatie. 


