
 
 
Vraagprogramma voor de 61e verenigingstentoonstelling van de 
kleindiersportvereniging “IJmond en omstreken”. Voor konijnen en cavia’s.  
 
De tentoonstelling wordt gehouden op 18 en 19 november 2022 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 18 november 2022 van 10.00 tot 15.00 uur. 
Zaterdag 19 november 2022 van 11.30 tot 16.00 uur 
Zaterdag 19 november 2022 start vanaf 12.00 uur een eierkeuring 
 
Keurmeesters: 
 
Martin Kok (A) Konijnen  
C. Swaap-Maaswinkel (A) Cavia’s 
B.L. van Wetering   Eieren 
 
 
Tentoonstellingsbestuur: 
 
Voorzitter:    R. Sinkeldam 
 
Secretaris:    L.R. Docter 
 
Penningmeester/Administratie: B. Landheer 
 
Gedelegeerde FB J.A.M. Oudhuis, Westerstraat 108, 
     1655 LG Sijbekarspel 
 



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 en cavia’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 
 
Op Zaterdag zal er een eierkeuring plaatsvinden. 
Om mee te doen kunt u zich opgeven bij R Docter, via mail of even bellen. 
U kunt meedoen met 1 ei, 2 eieren of 5 eieren, zie verder achter in dit vraagprogramma. 
Het meedoen is geheel gratis. 
Eieren inleveren kan op donderdag, vrijdag of zaterdag maar wel voor 12.00 uur 
 
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 09 november 2022. 
Inschrijfformulieren graag volledig invullen. 
 
De dieren inbrengen op donderdag 17 november 2022 tussen 19.00 en 21.00 uur. 
Prijsuitreiking zaterdag 19 november 2022 om 15.00 uur. 
Afhalen van de dieren op zaterdag 19 november 2022 tussen 15.30 en 16.00 uur. 
 
De keuring vindt plaats op vrijdag 18 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. 
 
Afbouw direct na de show op 19 november 2022. 
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. 
 
Het origineel van de entverklaring wordt bewaard door de verenigingssecretaris van de 
vereniging waarvan men lid is. 
 
Ereprijzen konijnen: 
01. Oorkonde + € 10,00 voor de clubkampioen, is fraaiste nummer eigen fok 2022 
02. Oorkonde + € 5,00 Fraaiste Konijn Grote rassen mits geen winnaar E.P. 01 
03. Oorkonde + € 5,00 Fraaiste Konijn Midden rassen mits geen winnaar E.P. 01 
04. Oorkonde + € 5,00 Fraaiste Konijn Kleine rassen mits geen winnaar E.P. 01 
05. Oorkonde + € 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. Oorkonde voor het fraaiste nummer C-klasse. 
07. Horemantrofee voor het fraaiste konijn oud, eigen fok. 
Ereprijzen Cavia’s: 
08. Oorkonde + € 10,00 voor de clubkampioen, is fraaiste nummer eigen fok 2022 
09. Oorkonde + € 5,00 Fraaiste Cavia op één na bij meer dan 15 inzendingen 
Overige ereprijzen: 
10. Oorkonde voor het fraaiste nummer van de jeugdleden. 
11. €   5,00  voor het fraaiste viertal in iedere diergroep 
 
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: 

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

 
 
 
 



 
Vraagprogramma Eikeuring  
 
U wordt uitgenodigd om eieren van onze clubrassen mee te nemen om ze door een 
deskundige eierenkeurmeester te laten keuren. 
De eierenkeuring gaat volgens de Nederlandse standaard. 
Gevraagd worden collecties van 3 eieren op een bordje, 1 ei op een bordje, voor de externe 
keuring. 
Daarnaast 1 ei op een bordje voor interne beoordeling. 
U kunt meedoen met eieren van alle kleurslagen die u fokt, dus fokt u meer dan 1 van de 
clubrassen en in meerdere kleurslagen, dan kunt u dus meerdere vijftallen inzenden. 
 
Wat voegt een eierenkeuring nou eigenlijk toe? 
 
Een eierenkeuring heeft als uitgangspunt, hoe behoort een goed broedei te zijn. Bij een 
keuring kan een goede keurmeester het publiek uitleg geven en vragen beantwoorden over het 
ei en dan speciaal het broedei, het broedproces, kloeken en broedmachines. 
 
De keuring gaat op punten waarvan de verdeling als volgt is: 
 
Externe keuring    Interne keuring 
Vorm   25   Dooier   30 
Gewicht  15   Eiwit   30 
Schaal   20   Hagelsnoeren  10 
Kleur   20   Luchtkamer  10 
Algemene indruk 20   Versheid  20 
 Totaal  100    Totaal  100 
 
Per inzending vragen wij: 5 eieren die de inzender zelf moet uitzoeken en verdelen, het ei 
voor de interne beoordeling moet zo vers mogelijk zijn.   
 
Lukt het u niet om met een compleet vijftal aan te treden, neem dan eieren mee voor een 
gedeelte van de keuring, dus inzenden met minder collecties. 
Maar probeer wel mee te doen aan de interne keuring. 
 
Willen alle leden die inzenden op de eierenkeuring hun opgave van de eieren doorgeven via e-
mail.   We willen graag weten hoeveel collecties we kunnen verwachten.   
 
Hierna een gedeelte van de vertaalde eierenstandaard ( uit het Engels) 
 
UITWENDIG 
 
Vorm: een ruime breedte met een groottere lengte dan breedte de onderkant moet ruimer dan 
de bovenkant zijn met een flauwere kromming, bij een hennen ei is de bovenkant puntiger dan 
bij een volwassen kip, maar een ei mag niet te puntig zijn nog smal of te rond van vorm. 
 
Grootte/ Gewicht: is niet een vast punt zonder combinatie met de kleur van de schaal { of 
wel het gewicht van het ras } normaal weegt een ei wanneer een kip gaat leggen 50 gram { 1 
¾ oz } en dit neemt vrij snel toe naar 57 gram { 2 oz } na een paar maanden productie, na de 
rui is er opnieuw een toename van het gewicht. 



Elk ras heeft een eigen gewicht klasse. 
 
Schaal: gelijkmatig glad zonder lijnen of bubbels gelijkmatig bekalkt zonder oneffenheid, 
poreuze stukken en/of kalk punten. 
 
Versheid, glans en algemene indruk: de schaal moet schoon zijn en niet dof of oud uitzien, 
de luchtkamer moet zijn als bij een vers gelegd ei, de inhoud moet bij het schouwen vrij zijn 
van bloed of vlees sporen. 
 
 
Uniformiteit: eieren die een show eenheid vormen moeten gelijk zijn van vorm, schaal 
kwaliteit, schaal samenstelling, grootte en kleur. 
 
INWENDIG 
 
Dooier: rijk helder goud geel, vrij van bloed strepen of stippen. Mooi rond, met een glad 
oppervlak, goed uit het eiwit omhoog reizend, en gelijk van tint zijn. Kiemschijf of kiemhuid 
niet verkleurt. 
 
Eiwit: Het liefst doorzichtig van kleur, en van een wat dichte samenstelling speciaal rond de 
dooier. Het eiwit moet vrij zijn van bloedsporen. 
 
Hagelsnoeren: Beide hagelsnoeren lijken op een dik koord van doorzichtig eiwit aan elk eind 
van de dooier, ze houden de dooier in het midden van het dikke eiwit en moeten vrij zijn van 
bloedsporen en niet in het dunne eiwit liggen. 
 
Luchtkamer: Niet te groot maar zo als bij een vers ei, het vlies moet aan de eischaal kleven. 
 
Versheid: Word aangegeven door een kleine luchtkamer, een oud ei is te herkennen aan een 
rimpelige bovenkant van de dooier en een mindere hoogte of een verschraalde dooier. 
 
 
Uitsluitingsfouten  en fouten: 
 
Algemene fouten: Meer dan 1 dooier, te oud ei, gepolijst of bijgewerkte schaal, toevoegingen 
en/of kleuren van eieren en bij uitwendig keuren van onvoldoende inhoud. 
 
Niet toegestaan conditioneren: zoals kleuren, polijsten van eieren en het inzenden van grote 
hoendereieren als kriel, dit lijdt tot diskwalificatie. 
 
 
 
- 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. 


