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Deze tentoonstelling is ingedeeld als:
VERENIGINGSTENTOONSTELLING
En als zodanig goedgekeurd door KLN/NBS(FB) en NBvV
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Hallo Sportfokkers,
Hierbij het vraagprogramma van onze 88e tentoonstelling in Broek in Waterland, in
de vertrouwde gymzaal De Havenrakkers.
Ook dit jaar kunnen er weer geldprijzen gewonnen worden i.p.v. bekers, standaards
of medailles. Daar waar je voorkeur naar toe gaat kun je aangeven op het
vraagprogramma. Ze worden hopelijk weer massaal ingevuld, want zonder
inschrijvingen geen tentoonstelling.
Verder hebben we dit jaar weer wat aanpassingen doorgevoerd. We hopen dat het
ten goede komt van de dieren. De show is niet meer op zondag. Dus zaterdag om
18.00 uur is het uitkooien.
Op de vogelafdeling is er ook een verandering wat betreft de inschrijvingen. Boven
de 10 inschrijvingen is de rest 50 eurocent per dier.
Vergeet niet bij het inkooien om het entingsformulier mee te nemen.
Ook dit jaar hopen we net als vorig jaar op veel vrijwilligers bij het opbouwen van de
tentoonstelling op woensdagmiddag 13.00 uur en het afbreken en schoonmaken op
zondagmorgen vanaf 10.00 uur.
Onze sponsors en donateurs willen we bij deze bedanken voor hun financiële
bijdrage en de diverse goederen die ze gedoneerd hebben.
We kunnen niet allemaal winnen maar de tentoonstelling is ook een
ontmoetingsplaats waar je andere liefhebbers, bekenden en onbekenden tegenkomt
waar je dan gezellig mee kunt kletsen over o.a. onze hobby.
Denk om de sluitingsdatum van inschrijving, en vergeet vooral onze tombola niet
omdat deze er uiteraard er alleen vrijdagavond en zaterdag er maar is.
We hopen dat zoveel verschillende diergroepen en rassen worden ingeschreven. Dat
is ook aantrekkelijker voor onze keurmeesters en bezoekers.
Wij, de tentoonstellingscommissie en het bestuur, hopen jullie weer in groten getale
te zien rondom de tentoonstelling.
Sjaak Mes,
Voorzitter Kleindiersportvereniging Broek in Waterland
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TENTOONSTELLINGSREGLEMENT
Art. 1. Deze tentoonstelling wordt gehouden volgens het Tentoonstellingsreglement van het
Facilitair Bureau van de KLN/NBS en NBvV. Voor de Algemene tentoonstellingbepalingen verwijzen we naar de Almanak 2019.
Art. 2. Elke inzender wordt geacht met dit reglement en deze bepalingen bekend te zijn en
zich eraan te onderwerpen.
Art. 3. Gevraagd worden alle rassen, jong en oud.
Hoenders, dwerghoenders, serama’s, konijnen, AOC-dieren, cavia’s, sierduiven en
watervogels.
Bij de konijnen worden ook dieren gevraagd die na 30 april geboren en minimaal
12 weken oud zijn. Deze mogen ingeschreven worden in de C-klasse, bij de inschrijving aan te geven met een “C”. Deze dieren behoeven, wat betreft gewicht en
grootte, niet aan de standaard te voldoen. Voor deze dieren is een aparte prijs beschikbaar, maar ze doen niet mee aan de hoofd-ereprijzen.
De cavia’s dienen ingeschreven te worden in leeftijd klassen:A (9 maanden en ouder),
B (6 t/m 8 maanden) of C ( 3 t/m 5 maanden).
Art. 4. Voorwaarden voor het exposeren van pluimvee.
Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoenders worden toegelaten van fokkers, die
al hun dieren hebben laten enten tegen pseudo-vogelpest. Elke inzending dient
vergezeld te gaan van een kopie van de entverklaring. Deze entverklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts die de enting heeft verricht.
De entverklaring dient de opgave te bevatten van het ras, het aantal dieren, hun
gemiddelde leeftijd en de ringnummers van de betreffende dieren. Het origineel van
de entverklaring wordt bewaard door de verenigingssecretaris van de club waarvan
men lid is.
Voorwaarden voor het exposeren van konijnen.
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 oormerken van de konijnen en de toegepaste entstof.
De entverklaring wordt bewaard door de secretaris van de club waarvan men lid is.
Art. 5. Aan de tentoonstelling kan worden deelgenomen door alle leden van de KDS
“Broek in Waterland en Omstreken”, mits aangesloten bij de KLN en NBS.
Nummer bij inschrijving opgeven.
Art. 6. Inschrijfformulieren zonder volledige vermelding van tatoeëernummers en ringnummers worden onherroepelijk geweigerd.
Art. 7. Inschrijfformulieren dienen uiterlijk zondag 17 november 2019 in het bezit te zijn
van het secretariaat.
Art. 8. Het inschrijfgeld bedraagt €2,50 voor leden en €1,25 voor jeugdfokkers per kooinummer.
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Art. 9. Een catalogus van €3,- is verplicht. Voor jeugdfokkers geldt deze verplichting niet.
Art.10. Elke inzender dient een afzonderlijk inschrijfformulier in te vullen. Het liefst per e-mail:
wavehairstudio@hetnet.nl en anders per post: Kanaaldijk 52, 1121 NZ Landsmeer.
Het overmaken van het verschuldigde inschrijfgeld dient gelijktijdig met het insturen
van het inschrijfformulier te geschieden op:
NL34RABO0310755530 t.n.v. KDS Broek in Waterland o.v.v. naam en TT-2019.
Art. 11. Bij niet-inzending vervallen de betaalde inschrijfgelden aan de tentoonstellingskas, ook bij weigering van dieren wegens ziekte.
Art. 12. Zieke en onreine dieren worden geweigerd.
Art. 13. Alle inzenders ontvangen een inschrijflijst. Voor watervogels moet het
volledige ringnummer op de achtergrondkaart boven de kooi vermeld worden.
Ook moeten de dieren worden afgeleverd in degelijk verzendmateriaal.
Art. 14. Alle ingeschreven dieren moeten eigendom zijn van de inzender. Bij fraude, in
welke vorm dan ook, worden eventueel gewonnen prijzen niet uitgereikt.
Art. 15. Inzendingen moeten woensdag 11 december uiterlijk 21.00uur binnen zijn.
Art. 16. De keuring geschiedt op donderdag 12 december en is niet toegankelijk voor
inzenders. De uitspraak van de keurmeester is definitief en zonder beroep.
Art. 17. Gedurende de tentoonstelling is het niet toegestaan dieren uit de kooien te
nemen, anders dan met toestemming en onder toezicht van iemand van het
bestuur. Roken in de zaal is streng verboden.
Art. 18. De verzorging en het voeren van de dieren gebeurt gedurende de tentoonstelling door de tentoonstellingscommissie.
Art. 19. Inzenden is voor eigen risico. Het bestuur is niet aansprakelijk voor sterfte,
schade, verloren gaan of andere gevallen.
Art. 20. Ingezonden dieren kunnen door de eigenaar te koop worden aangeboden.
Zij dienen dit op het inschrijfformulier te vermelden met vermelding van de
prijs.
Art. 21. De verkoop geschiedt alleen via het verkoopkantoor met een verkoopkaart,
tegen betaling van €0,50 per nummer. Het verkoopkantoor is geopend vanaf
vrijdagavond 21.00u en zaterdag van 10.00u tot 18.00u.
De verkoopprijs mag wel verlaagd, doch niet verhoogd worden tijdens
de tentoonstelling. Gekochte dieren zijn voor risico van de koper. Het ophangen
van verkoopkaarten zonder toestemming van het bestuur is ten strengste verboden. Bij verkoop zal 10% van de verkoopprijs toekomen aan de tentoonstellingskas.
Art. 22. Rassenprijzen zijn alleen te winnen bij een minimum aantal van vier dieren
per ras.
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Art. 23. De te winnen hoofd- en ereprijzen kunnen slechts worden toegekend aan eerste
prijswinnaars met een minimum predikaat ZG.
AOC-dieren dingen niet mee naar de hoofd- en ereprijzen.
Art. 24. De wisselprijzen moeten tweemaal achter elkaar of drie maal in het totaal gewonnen
worden door dezelfde persoon, tenzij anders bepaald. De prijzen worden uitgereikt
als zij definitief gewonnen zijn.
Art. 25. De collectieprijs geldt voor de diergroepen hoenders (groot en dwerg) en konijnen, en
die drie maal achtereen of vijf maal in het totaal door dezelfde persoon is gewonnen.
Deze collectieprijs bestaat uit het puntentotaal van minimaal vier ingezonden dieren
van een ras en een kleurslag, van verschillend geslacht en eigen fokmateriaal.
C-klasse dieren zijn uitgesloten. Bij gelijk aantal punten (zie art. 26) wint de kleinste
inzending. Alsnog gelijk, dan wordt er geloot.
Art. 26. De puntenwaardering is als volgt: U - 5 punten, F- 4 punten, ZG - 3 punten, G - 2
punten en V - 1 punt.
Art. 27. Gewonnen prijzen worden op vrijdag 31 januari 2020 uitgereikt.
Art. 28. De tentoonstelling wordt geopend op vrijdag 13 december 2019 om 20.00uur en is
toegankelijk voor iedereen. De toegang is gratis.
Art. 29. Vanaf zaterdag 14 december om 18.00uur kunnen inzenders hun dieren afhalen.
Eerder worden geen dieren afgegeven. Deuren blijven gesloten totdat het laatste
dier is uitgekooid. Risico van uitkooien is voor de inzender. Verkochte dieren worden
om 18.00uur op vertoon van de verkoopkaart uitgekooid en meegegeven. Dieren die
na 18.00uur niet afgehaald zijn, worden voor risico van de inzender uitgekooid en
verzendklaar apart gezet.
Art. 30. Door deelname aan de tentoonstelling gaat de inzender akkoord met bovenstaand
vermelde reglement. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de
tentoonstellingscommissie.
Art. 31. Inzenders die bezwaar hebben tegen vermelding van persoonsgegevens in de
catalogus dienen dit aan te geven op het inschrijfformulier. Dit als gevolg van de
nieuwe AVG-wet die per 25 mei 2018 van kracht is.
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SLUITING INSCHRIJVING

17 NOVEMBER 2019

TENTOONSTELLINGSSECRETARIAAT
Jan Schaap
Kanaaldijk 52
1121 NZ Landsmeer
Tel. 06-54667904
e-mail: wavehairstudio@hetnet.nl
BANKGEGEVENS
Rabobank Broek in Waterland NL34RABO0310755530
t.n.v. KDS "Broek in Waterland & Omstreken"

TENTOONSTELLINGSLOCATIE
OBS “de Havenrakkers”
Nieuwland 32
1151 BA Broek in Waterland

KEURMEESTERS
L.van Wetering (B)
G. de Gooijer (B)
P. Huygens(C)
K. van Loe (C)
E.Meijer (C)
R. Tajes
I. Teeuwen

Hoenders, groot, dwerg en serama’s
Konijnen
Konijnen
Watervogels
Sierduiven
Tropische vogels
Tropische vogels

DATA EN OPENINGSTIJDEN
Woensdag 11 december
Donderdag 12 december
Vrijdag
13 december
Zaterdag

Inkooien vanaf 19.00u
Keurdag
Schoolbezoek vanaf 8.30u
Opening TT 20.00u
Showdag van 10.00 tot 18.00u

14 december
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HOOFD-EREPRIJZEN

SIERDUIVEN
1. Wisselbeker voor de mooiste sierduif (zie art. 24)
2. Beker of geldprijs voor de mooiste sierduif
3. Standaard of geldprijs voor de mooiste sierduif op 1 na
GROTE HOENDERS
4. Wisselbeker voor de mooiste grote hoen (zie art.24)
5. Beker of geldprijs voor de mooiste grote hoen
6. Cup of geldprijs voor de mooiste grote hoen op 1 na
7. Standaard of geldprijs voor de mooiste grote hoen ander ras dan 5 en 6,
mits hetzelfde predicaat
8. Wisselbeker voor de mooiste grote hoen jong 2019 (zie art. 24)
DWERGHOENDERS
9. Wisselbeker voor de mooiste dwerghoen (zie art. 24)
10. Beker of geldprijs voor de mooiste dwerghoen
11. Cup of geldprijs voor de mooiste dwerghoen op 1 na
12. Standaard of geldprijs voor de mooiste dwerghoen ander ras dan 10 en 11
13. Wisselbeker voor de mooiste dwerghoen 2019 (zie art. 24)
SIER- EN WATERVOGELS
14. Wisselbeker voor de mooiste watervogel (zie art. 24)
15. Beker of geldprijs voor de mooiste gedomesticeerde watervogel
16. Beker of geldprijs voor de mooiste niet-gedomesticeerde watervogel
17. Cup of geldprijs voor de mooiste gedomesticeerde watervogel op 1 na
18. Cup of geldprijs voor de mooiste niet-gedomesticeerde watervogel op 1 na
19. Beker of geldprijs voor de mooiste gans
20. Beker of geldprijs voor de mooiste siervogel
SERAMA’S
21. Beker of geldprijs voor de mooiste serama
KONIJNEN
22.Wisselbeker voor het mooiste konijn (zie art. 24)
23. Beker of geldprijs voor het mooiste konijn
24. Cup of geldprijs voor het mooiste konijn op 1 na
25. Standaard of geldprijs mooiste konijn – grote rassen
26. Standaard of geldprijs mooiste konijn – midden rassen
27. Standaard of geldprijs mooiste konijn – kleine rassen
28. Standaard of geldprijs mooiste konijn – dwerg
29. Standaard of geldprijs mooiste konijn – getekende rassen
30. Wisselbeker voor het mooiste konijn jong 2019 (zie art. 24)
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CAVIA’S
31. Beker of geldprijs voor de mooiste cavia
32. Beker of geldprijs voor de mooiste cavia A - klasse
33. Beker of geldprijs voor de mooiste cavia B - klasse
34. Beker of geldprijs voor de mooiste cavia C - klasse
AOC - KLASSE
35. Beker of geldprijs voor het mooiste dier in zijn klasse
RASSENPRIJS
36. Een standaardje of €3,50 voor elk mooiste dier van dat ras waarin geen hoofd-ereprijs
valt. Het minimaal aantal ingezonden dieren vier is en het minimum predikaat een “G”.
Extra prijzen kunnen event. worden toegevoegd, naar oordeel en beslissing van de
tentoonstellingscommissie.
WISSELBEKER VOOR COLLECTIEPRIJS
37. Aangeboden door mevr. J. Slagt-Mulder te Broek in Waterland (zie art.25)
1992 – A. Slagt
1993 – L.G. Slagt
1994 – J. Bakker
1995 – A. Slagt Mzn
1996 – G. Meppen
1997 – C. Verbeek
1998 – Mw.G. v/d Maas
1999 – A. Slagt Mzn
2000 – G. Schoon
2001 – H. Buijze
2002 – Mw.N. Disseldorp
2003 – H. Elsinga
2004 – H. Buijze

2005 – C. Teerhuis
2006 – Mark Roeleveld
2007 – C. Teerhuis
2008 – J.v. Vuure
2009 – A. Slagt Mzn
2010 – Comb.v.Vlaanderen
2011 – Bas Schreuder
2012 – Comb.v.Vlaanderen
2013 – Johan en Cindy Uithuisje
2014 – Geen TT
2015 – C. Teerhuis
2016 – Johan Uithuisje
2017 – Koos de Weerd
2018 – Comb. Uithuisje

JEUGDFOKKERSKLASSE
KONIJNEN
38. Wisselbeker voor het mooiste konijn (aangeboden door M.Schoon-Klok)
39. Cup of geldprijs voor het mooiste konijn op 1 na
40. Standaard of geldprijs voor mooiste konijn op 2 na
HOENDERS
41. Beker of geldprijs voor de mooiste hoender
CAVIA’S
42. Beker of geldprijs voor de mooiste cavia
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De jeugdfokkers die niet in aanmerking komen voor een van de voorgenoemde prijzen,
krijgen een herinneringsprijs.
Jeugdfokkers zijn leden die bij aanvang van dit verenigingsjaar de leeftijd van 17 jaar nog
niet hebben bereikt.
KLEINDIERLIEFHEBBERS NEDERLAND (KLN)
De 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,- beschikbaar gesteld per 20 ingeschreven dieren, mits de waardering
tenminste het predicaat ZG is. Ook dieren met buitenlandse EE merken of oorspronkelijke
soorten sier- en watervogels en oorspronkelijke duiven met ringen van Aviornis en de
vogelbond 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.
Secretaris: G.J.R. Tiemes, tel.06-40176696
NEDERLANDSE BOND VAN SIERDUIVENLIEFHEBBERS (NBS)
De NBS stelt de volgende prijzen beschikbaar:
Per keurmeester die minimaal 50 sierduiven te keuren heeft een K-prijs van €6,voor de fraaiste sierduif van zijn keuring.
Per 25 ingeschreven sierduiven een R-prijs van €4,- ter vrije beschikking van de
keurmeester.
Secretaris: Dhr. D.M. Meesters, tel. 06-30414170
De bondsprijzen worden via de organiserende vereniging uitbetaald.

NEDERLANDSE HOENDERCLUB
De Nederlandse hoenderclub stelt de volgende prijzen beschikbaar met minimaal
predikaat ZG:
€5,- voor de mooiste grote hoen van een Nederlands ras
€5,- voor de mooiste dwerghoen van een Nederlands ras.
Secretaris: Dhr. J. Kaper, tel. 06-5464773

VEEARTS DE GIER TROFFEE
Een door dierenarts C. de Gier geschonken beker, staat boven het algehele
clubkampioenschap van de vereniging. Een daarbij behorende oorkonde zal jaarlijks de
kampioen noteren en een duplicaat zal aan de winnaar uitgereikt worden. Dit is een prijs te
winnen door elke inzender, mits hij/zij op het inschrijfformulier dat dier aankruist (x), dat
volgens zijn/haar inzicht het beste dier is. Voor C-klasse geldt dit niet. Om tot toekenning van
de prijs te komen dient het betreffende aangekruiste dier kampioen van de betreffende
diergroep te zijn geworden. Bij meerdere goede uitkomsten wordt er geloot.
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TENTOONSTELLINGSREGLEMENT AFDELING VOGELS
Art. 1. De tentoonstelling van vogels wordt gehouden onder bepalingen van het tentoonstellingsreglement van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV).
Art. 2. Inschrijvingen geschieden in een van de volgende groepen:
A. Eigen kweek van de broedjaren 2018 en 2019 met vaste voetring.
Europese cultuurvogels hoofdgroep 57, Bastaarden, Japanse Meeuwen, Zebravinken, Tropische vogels hoofdgroep 50-51-52
Vruchten en insecten eters hoofdgroep 58, Tropische duiven en Grondvogels
B. Eigen kweek van de broedjaren 2017, 2018 en 2019 met vaste voetring.
Tropische vogels hoofdgroep 53, Forpussen, Kromsnavels hoofdgroep 65 en
Vruchten en insecten eters hoofdgroep 59, Grasparkieten, Agaporniden.
C. Eigen kweek van de broedjaren 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 met vaste voetring.
Kromsnavels hoofdgroep 66-67-68
D. Eigen kweek van de broedjaren 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 met vaste voetring.
Kromsnavels hoofdgroep 69-70-71-72
E. Eigen kweek van de laatste 7 broedjaren met vaste voetring.
Kromsnavels hoofdgroep 74
F. Tropische vogels en grote parkieten, zonder vaste voetring in de groepen.
Tropische vogels hoofdgroep 55, kromsnavels hoofdgroep 73 behoudens sexe
ringen.
Art. 3. Bij het invullen van de formulieren dient te worden begonnen met het laagste nummer
en te eindigen met het hoogste nummer.
Art. 4. Zangkanaries, wildzang en door de wet verboden vogels worden niet gevraagd.
Art. 5. De inschrijfformulieren dienen uiterlijk 17 november 2019 in het bezit te zijn van het
tentoonstellingssecretariaat. Dit kan via het inschrijfformulier van de website per mail:
mieppeter@ziggo.nl of per post: Zr. Bloemstraat 29, 1141 SZ Monnickendam.
Het overmaken van het verschuldigde inschrijfgeld dient gelijktijdig met het inleveren
(opsturen) van het inschrijfformulier te geschieden op:
Rabobank NL34RABO0310755530 t.n.v. KDS Broek in Waterland en Omstreken
o.v.v. naam en TT-2019.
Art. 6. De inschrijfgelden zijn per vogel €1,50 en vanaf 10, €0,50 per vogel.
Voor de jeugd zijn de kosten €0,75 per vogel.
Een catalogus van €3,- is verplicht. Voor de jeugd geldt deze verplichting niet.
Art. 7. Zieke en/of gebrekkige vogels worden geweigerd.
Art. 8 Knijpringen dienen te worden verwijderd.
Art. 9.De voeding en verzorging van de vogels geschiedt gedurende de tentoonstelling door
een hiervoor aangewezen persoon.
Art.10.Er mogen geen vogels voor het sluiten van de tentoonstelling worden meegegeven.
Art.11. Inzenden geschiedt voor eigen risico van de inzender. Het bestuur is niet aansprakelijk voor sterfte, schade, verloren gaan of andere gevallen.
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Art.12.Ingezonden vogels kunnen door de eigenaar te koop worden aangeboden. Zij
dienen op het inschrijfformulier te worden vermeld in de daartoe bestemde kolom,
met vermelding van prijs en geslacht. Verkoop geschiedt uitsluitend met een verkoopkaart tegen betaling van €0,50 per nummer. De verkoop geschiedt door een
persoon, aangewezen door de commissie, tijdens de duur van de tentoonstelling tot
zaterdag 18.00u. Bij verkoop zal per dier 10% van de verkoopprijs toevallen aan de
tentoonstellingskas. De verkoopprijs mag wel verlaagd, doch niet verhoogd worden
tijdens de tentoonstelling. Gekochte vogels zijn voor risico van de koper. Het ophangen van verkoopkaarten zonder toestemming van de tentoonstellingscommissie
is verboden.
Verkochte dieren moeten om 18.00u afgehaald worden.
Art.13.Alle dieren moeten te goeder trouw het eigendom van de inzender zijn.
Fraude, in welke vorm dan ook, heeft inhouding van de prijzen tot gevolg.
Art.14.Inzendingen moeten woensdag 11 december 2019, uiterlijk 21.00u, binnen zijn.
Art.15.De keuring zal plaatsvinden op donderdag 12 december 2019 en is zonder beroep,
tenzij er klaarblijkelijk vergissingen hebben plaatsgehad, naar oordeel van de
tentoonstellingscommissie.
Art.16.De keuring is niet toegankelijk voor inzenders en publiek.
Art.17.Tijdens de tentoonstelling mag niemand de vogels uit de kooien nemen zonder
toestemming en/of toezicht van een van de commissie leden.
Roken in de zaal is streng verboden.
Art.18.Om voor een hoofd-ereprijs in aanmerking te komen, moeten vogels in groep A
minimaal 88 punten halen. In groep B minimaal 89 punten en in groep C minimaal
90 punten.
Art.19.Bij een gelijk aantal punten gaat groep A voor groep B. Uitkomst A en B gaat voor
groep C. Bij een verschil van 2 punten gaat A + B voor de groep C.
Art.20.Het NBvV bondskruis is uitsluitend te winnen door A-leden van de vereniging
Broek in Waterland en Omstreken en geldt voor de mooiste vogel van de show
(kampioen Tropen).
Toegekende bondsmedailles zijn te winnen door iedere inzender.
Art.21.Deuren blijven gesloten tot de laatste vogel is uitgekooid. Risico bij uitkooien is
voor de inzender. Door deelname aan de tentoonstelling onderwerpt men zich
aan de bepalingen van dit reglement.
Art.22.Wanneer zich tijdens de tentoonstelling gevallen voordoen waarin dit reglement
niet voorziet, neemt de tentoonstellingscommissie een bindende beslissing.
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PRIJSINDELING 2019

Alle kampioenen worden door de keurmeester aangewezen.
Om kampioen te worden, moet de vogel minimaal 88 punten behalen
(zie art.18).

HOOFD- EREPRIJZEN

1. Algemeen kampioen over alle vogels
Beker of geldprijs voor de kampioen

2. Kampioen Tropische vogels
Beker of geldprijs voor de mooiste vogel
3. Kampioen Zebravinken
Beker of geldprijs voor de mooiste vogel

4. Kampioen Japanse meeuwen
Beker of geldprijs voor de mooiste vogel

5. Kampioen Grote parkiet
Beker of geldprijs voor de mooiste vogel

6. Kampioen Grasparkieten
Beker of geldprijs voor de mooiste vogel
7. Kampioen Duiven en kwartels
Beker of geldprijs voor de mooiste vogel

Prijzen worden toegevoegd naar aantal inzendingen en oordeel van het tentoonstellingsbestuur.

Uitreiking van de prijzen vindt plaats op vrijdagavond 31 januari 2020 op de feestelijke
prijzenavond in het dorpshuis te Zuiderwoude.
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