
Vraagprogramma 

 

“De Clubshow” 
 

 
 

 
1 en 2 februari 2019 

TKV Tiel, Bulkweg 1, 4005 LB Tiel 

 
 

Inschrijving sluit op 
8 januari 2019 

Voorwoord 
 

 



Met veel genoegen bieden wij u voor de tweede maal het vraagprogramma voor 
de gezamenlijke clubshow van de Nederlandse Tankonijnen Fokkersclub en de 
Nationale Polen en Kleurdwergenclub aan. Door het wegvallen van de  
Champions show in 2018 hebben wij in februari 2018 deze show voor het eerst 
georganiseerd en doordat dit in goed is bevallen hebben we besloten het nog-
maals te organiseren. Deze show is alleen voor onze rassen, dus de Tan, de 
Pool roodoog en blauwoog de Kleurdwerg en natuurlijk ook de Polish.   En omdat 
het  een clubshow is, is het ook alleen maar voor leden mogelijk om in te zenden.  
Niet leden hebben de mogelijkheid om bij de inschrijving alsnog lid te worden. We 
hebben een aantal keurmeesters bereid gevonden om te komen keuren en Tiel 
was weer bereid om ons te ontvangen. Er zijn leuke prijzen te winnen en de aan-
wezigheid van vele fokkers en dieren van uw eigen ras garanderen weer een 
paar mooie dagen.  Wij wensen u alvast heel veel succes, maar vooral heel veel 
plezier tussen de kooien in Tiel. De besturen van beide clubs kunnen het heel 
hoed vinden met elkaar en dat geldt volgens mij ook voor de leden.  Wij rekenen 
op uw inschrijving. 
 
Namens de besturen van de Nationale Polen en Kleurdwergenclub,  
Martin Kok en Rijkele Betten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VRAAGPROGRAMMA van  “ De Clubshow ” 
 



De Nederlandse Tankonijnenfokkersclub en de Nationale Polen- en Kleurdwer-
genclub organiseren een clubshow voor hun leden. De clubshow zal worden 
gehouden in het verenigingsgebouw van TKV Tiel aan de Bulkweg 1 4005 LB 
Tiel. De toegang is gratis. 
 
Ook de keuring is voor iedereen vrij toegankelijk, deze vindt plaats op vrijdag 1 
februari 2019 en start om 9.00 uur. Wilt u als schrijver of aandrager assisteren 
dan kunt u dit op het inschrijfformulier vermelden. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

DAGINDELING (richttijden) 
 
Donderdag 18.00-21.00 uur Inkooien 
Vrijdag  08.00-08.45 uur Inkooien 
  09.00 uur  Keuring 
                                  09.00 -19.00 uur          Zaal open voor publiek   
Zaterdag 09.00 uur  Zaal open en afhalen catalogus  
                                                                       en ereprijzen 
  14.30 uur               Uitreiking hoofdereprijzen                                             
                     15.00 uur                     Uitkooien en opruimen 
 
 
In de tentoonstellingsaccommodatie is catering aanwezig. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

TENTOONSTELLINGSBESTUUR 
 
Martin Kok            Voorzitter 
Ab de Visser  Secretaris 
Egbert van Dam Penningmeester  
Michel Zonneveld        Tentoonstellingsadministrateur 
Ardi Huizer                   Algemene zaken 
Gert Kelderman           Algemene zaken 
Henk Groen                 Tweede voorzitter/ Algemene zaken 
. 

Tentoonstellingsadministrateur 
M. Zonneveld 



Van Heuven Goedhartstraat 14 
2251 CK  VOORSCHOTEN 
Tel 06-53753729 
E-mail: shows@dwergenclub.nl 
IBAN  NL30rabo0321974816  t.n.v. Nederlandse Tanfokkersclub 
 

Commissie van bijstand 
Tineke Hoogland                  Ype Kroodsma 
Ronald Tiemes                     Babs Ernst 
Andries van Benthem 
 

DIERENARTS 
Drs. Kees. Pellikaan 
Raadhuisstraat 16 
2977AH Goudriaan  
 
 
 
 

GEDELEGEERDE 
Dhr. P. Bouw 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
KEURMEESTERINDELING 
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Tan 
Roel Schraa     
Hannes van der Steeg  
Patrick Bakker   
 
Polish 
Peter Oude Groothuis:  wit roodoog 
Johannes Jipping  overige kleuren 
 
Kleurdwerg   
Piet Huijgens   konijngrijs, ijzergrauw, bruingrijs en blauwgrijs 
Henk Boone  chinchilla, madagscar,isabella., geel, oranje en feh                  
Jan Vijfvinkel  Haaskleur, zwart, bruin en blauw. 
Peter Oude Groothuis midden sepia marter, midden blauw marter en                      
                             midden geel marter            
Martin Kok  tan, otter, zilvervos en AOC 
Johannes Jipping  donker sepia marter, donker blauw marter en 
               de groepen  verzilvering en tekening 
Pool 
Ab de Vos                         Rood en Blauwoog Pool 
 
Europese Klasse             Nog nader te bepalen  
 
Deze indeling is voorlopig en kan worden aangepast wanneer het aantal dieren per 
ras en kleurslag duidelijk zijn. 
 
 
HOOFDEREPRIJZENJURY 
Ab de Vos (voorzitter) 
Patrick Bakker 
Jan Vijfvinkel 
 
 
 
 

 
 
 
TENTOONSTELLINGS- EN INZENDINGSVOORWAARDEN 
 



Artikel 1  
Deze open tentoonstelling wordt gehouden volgens de bepalingen van het  
tentoonstellingsreglement van het Facilitair Bureau KLN en NBS.  
Dit reglement is verkrijgbaar bij het algemeen secretariaat van het F.B. tegen 
vooruitbetaling van de verschuldigde kosten. Dit tentoonstellingsreglement ligt 
ook ter inzage op het secretariaat van deze tentoonstelling. Iedere deelnemer 
aan deze tentoonstelling wordt geacht met de bepalingen van het tentoonstel-
lingsreglement bekend te zijn en er zich aan te onderwerpen. 
 
Artikel 2 
Iedere inzender dient in het bezit te zijn van een geldig fokkersnummer. 
U bent verplicht het juiste K.L.N. fokkersnummer te vermelden op het  
inschrijfformulier. 
Voor combinaties dient alleen het combinatienummer te worden vermeld.  
Inschrijfformulieren met de vermelding "is aangevraagd" en zonder nummer,  
worden niet geaccepteerd. 
 
Artikel 3   
Gevraagd worden konijnen van de rassen Tan, Polish, Kleurdwerg, Pool Rood-
oog en Pool Blauwoog, oud en jong, zowel van vrouwelijk als mannelijk geslacht.  
Tevens is het mogelijk dieren in de Europese en AOC-klasse in te zenden. De in-
zender schrijft zijn dieren in onder de erkende rasnaam en de op dat ras niet 
erkende kleurslag, voorafgegaan door de aanduiding AOC. 
 
Artikel 4 
Alle dieren moeten zijn voorzien van een oormerk. 
 
Artikel 5 
Het inschrijfgeld is  €4,50 per dier.  
Men is geen administratiekosten verschuldigd en de catalogus is voor inzenders 
(één per huisadres) gratis. 
 
Artikel 6 
Voor het inschrijven dient u op het inschrijfformulier nauwkeurig te vermelden: 
- van de inzender of combinatie: naam, adres, postcode en woonplaats,  
  telefoonnummer en het complete fokkersnummer.   
- van de in te zenden konijnen: ras, kleur, geslacht, oud of jong en oormerk 
- Europese Klasse 
- AOC-klasse (any other colour). 
 
Artikel 7 



Inzenders die niet in het bezit te zijn van een geldige fokkersnummer c.q. hun  
fokkersbijdrage niet hebben betaald, verliezen alle rechten op prijzen en op terug-
gave van het inschrijfgeld. 
 
Artikel 8 
De inschrijving sluit op dinsdag 8 januari 2019. 
De ingevulde inschrijfformulieren moeten bij voorkeur gemaild worden naar 
shows@dwergenclub.nl   
U krijgt via de e-mail binnen 24 uur een bevestiging van ontvangst van uw  
inschrijving.  
Het inschrijfformulier is te downloaden via de websites van beide speciaalclubs. 
Ter bestrijding van de portokosten worden de labels (kooinummers) niet per post  
verzonden maar uitgereikt tijdens het inkooien. 
Inschrijven per post is ook mogelijk, uw inschrijfformulier kunt u sturen naar: 
M. Zonneveld, Van Heuven Goedhartstraat 14, 2251 CK  Voorschoten 
Ook kunt u het inschrijfformulier op zaterdag 5 januari 2019  afgeven bij de stand  
van de Nationale Polen en Kleurdwergenclub op de Noordshow.  
Het inschrijfgeld moet u betalen via: IBAN  NL30rabo0321974816  t.n.v. Neder-
landse Tanfokkersclub 
Uw betaling moet uiterlijk voor aanvang van de keuring voldaan zijn!  
Het is niet toegestaan het inschrijfgeld in een envelop op te sturen. 
 
 
Artikel 9 
De dieren kunnen op donderdag 31 januari tussen 18.00 en 21.00 uur of op  
vrijdag 1 februari tussen 08.00 en 08.45 uur worden ingekooid.  
 
Artikel 10 
De keuring vindt plaats op vrijdag 1 februari 2019 en is voor een ieder vrij toegan-
kelijk en begint om 09.00 uur. 
Door omstandigheden als ziekte, over- of onderbezetting van (een) keurmees-
ter(s) kan worden afgeweken van de in het vraagprogramma opgegeven te 
keuren rassen. 
 
Wilt u als schrijver of aandrager assisteren dan kunt u dit op het 
inschrijfformulier vermelden. Het uitkooien is op zaterdag 2 februari om 15.00 uur. 
 
 
 
Artikel 11  
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Ingezonden dieren kunnen op het inschrijfformulier, of tijdens de tentoonstelling 
bij het verkoopbureau, te koop worden aangeboden. Verkoopkaarten zijn € 1,00 
De verkoop geschiedt alleen door bemiddeling van het tentoonstellingsbestuur.  
Verhogen van verkoopprijzen is niet toegestaan.  
De verkoopprijzen worden in de catalogus opgenomen en verkoopkaarten door 
de organisatie aan de kooien bevestigd. 
 
Gekochte dieren dienen direct na de koop op het verkoopbureau betaald te wor-
den, daarna wordt aan de kooi van het verkochte dier een kaartje met "Verkocht" 
gehangen. Bij niet betalen is de koop ongeldig. Verkochte dieren kunnen afge-
haald worden op zaterdag 3 februari 2018 om 15.00 uur. 
 
Artikel 12 
Het verkoopkantoor/secretariaat is geopend op zaterdag 2 februari 2019 vanaf 
9.00 uur tot en met 14.30 uur. De koopsom wordt verhoogd met 10% voor bemid-
delingskosten van het tentoonstellingsbestuur. 
Zodra een nummer is verkocht wordt de originele koopsom zo spoedig mogelijk 
uitbetaald aan de verkoper en is het verdere risico voor de koper. Als na de ver-
koop blijkt dat er een vergissing is gemaakt in de verkoopadministratie dan is de 
koop nietig en wordt de koopsom terugbetaald. 
Als een verkoop- of een verkocht-kaart op een verkeerde kooi wordt bevestigd, is 
het tentoonstellingsbestuur niet voor eventuele schade verantwoordelijk. 
Het bestuur zal proberen eventueel gemaakte fouten alsnog te herstellen. 
Het is verboden op of aan de kooien kaarten of kennisgevingen te bevestigen. 
 
Artikel 13                          
De tentoonstelling is voor inzenders en publiek gratis toegankelijk.   
 
Artikel 14 
Het tentoonstellingsbestuur, als ook de besturen van De Nederlandse Tankonij-
nenfokkersclub en de Nederlandse Polen en Kleurdwergen Club, als ook de 
eigenaar van het tentoonstellingscomplex is niet verantwoordelijk voor sterfte, 
diefstal of verloren gaan van dieren en/of andere eigendommen of andere niet 
genoemde gevallen. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op schadevergoe-
ding als door brand, storm, molest, staking of welke andere oorzaak dan ook, de 
tentoonstelling niet of korter zou kunnen worden gehouden. 
 
 
 
 
Artikel 15 



De beoordelingen worden geschreven op enkelvoudige beoordelingskaarten. 
Na afloop van de tentoonstelling kunnen de beoordelingskaarten worden  
meegenomen door de inzender. 
 
Artikel 16 
Het inschrijfgeld van ingeschreven, maar niet ingezonden, dieren wordt niet  
terugbetaald. Dit inschrijfgeld vervalt aan de tentoonstellingskas. 
Niet toegekende ereprijzen blijven bezit van de tentoonstellingsorganisatie.    
 
Artikel 17 
Hoofdereprijzen worden tijdens de officiële prijsuitreiking uitgereikt. Deze vindt 
plaats op zaterdag 2 februari 2019 om 14.30 uur. 
Het afhalen van de gewonnen ereprijzen kan op zaterdag 2 februari 2019 De ge-
wonnen ereprijzen worden volgens opgave van de keurmeesters uitgereikt, tenzij 
aantoonbaar een vergissing heeft plaatsgevonden; dit is dan ter beoordeling door 
het tentoonstellingsbestuur. Niet afgehaalde prijzen vervallen aan de clubkas. 
 
Artikel 18 
Zonder toestemming van het tentoonstellingsbestuur is het verboden dieren uit 
de kooien te halen of andere dan ingeschreven dieren in de tentoonstellings-
ruimte binnen te voeren. Het gebruik van keurstokjes is niet toegestaan.  
 
Artikel 19 
Onreine, zieke of van ziekte verdachte dieren zullen uit de tentoonstellingsruimte 
worden verwijderd. 
 
Artikel 20 
Klachten omtrent tentoonstellingszaken worden alleen in behandeling genomen 
als deze schriftelijk en binnen twee maanden na sluiting van de tentoonstelling bij 
het tentoonstellingsbestuur zijn gemeld. 
 
Artikel 21 
Het tentoonstellingsbestuur beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voor-
ziet. Door inschrijving gaat de inschrijver akkoord met dit reglement. 
 
 
 
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 ver-
gezeld 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 toe-
gepaste entstof. 
De entverklaring wordt tijdens het inkooien aan een afgevaardigde van het ten-
toonstellingsbestuur overhandigd. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIJZENSCHEMA 
 

HOOFDEREPRIJZEN 
1. € 100 voor het fraaiste konijn van de tentoonstelling 
2. €50 voor het fraaiste konijn op 1 na 



Voor de winnaars van prijs 1 en 2  vervallen de prijzen 3 tm 8 en 12 tm 20 
 

             EREPRIJZEN 

3 € 25 voor de fraaiste Tan zwart 
4 € 25 voor de fraaiste Tan andere kleuren 
5 €25 voor de beste Polish 
6 €  25 voor de fraaiste Kleurdwerg 
7 €  25 voor de fraaiste Pool Roodoog 
8 € 25 voor de fraaiste Pool Blauwoog    

            

 
Keurmeesterprijzen 

9 Boerenkaaspakket  voor het beste dier van de keuring 
10 Rollade voor het beste dier op 1 na 
11 Kippakket voor het beste dier op 2 na 

 

Groepsprijzen 

 Op deze clubshow zijn zogenaamde groepsprijzen te winnen. 

 De volgende groepen zijn vastgesteld. 

• Tan zwart 

• Tan bruin 

• Tan blauw 

• Tan feh 

• Tan gouwenaar 

• Polish kleur 

• Polish tekening 

• Polish kleurpatroon/uitmonstering 

• Polish wit 

• Kleurdwerg groep kleur 

• Kleurdwerg groep tekening 

• Kleurdwerg groep verzilvering 

• Kleurdwerg groep kleurpatroon/uitmonstering 

• Pool Roodoog 

• Pool Blauwoog 

 

Minimaal 10 ingeschreven dieren per groep:  

12  €10 voor het fraaiste dier 



Minimaal 25 ingeschreven dieren per groep 

13  € 12,50 voor het fraaiste dier 

Minimaal 50 ingeschreven dieren per groep 

14 € 15 voor het fraaiste dier 
15 € 10 voor het fraaiste dier op 1 na 

Minimaal 75 ingeschreven dieren per groep 

16 € 20 voor het fraaiste dier 
17 € 10 voor het fraaiste dier op 1 na 

Minimaal 100 ingeschreven dieren per groep 

18. € 25 voor het fraaiste dier 
19 € 20 voor het fraaiste dier op 1 na 
20 €10 voor het fraaiste dier op 2 na 
 
Jeugdprijzen 
 21         €15 voor het fraaiste dier  
 22        €10 voor het fraaiste dier op 1 na 
 
Europese Klasse 

              Voor deze klasse wordt het prijzenschema vastgesteld 
              als het aantal ingeschreven rassen en dieren duidelijk is. 
 

BONDSPRIJZEN 
 

 KLEINDIER LIEFHEBBERS NEDERLAND (KLN) 
Secretaris G.J.R. Tiemes, Kruizemunt 84 8252 BN Dronten Tel: 06-40176696 
E-mail: secretaris@kleindierliefhebbers.nl             www.kleindierliefhebbers.nl  

 
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 ZG is. Ook dieren met buiten-
landse EE merken of oorspronkelijke soorten sier- en watervogels en oorspronkelijke 
duiven met ringen van Aviornis en de NBvV komen in aanmerking. Deze prijzen zijn volle-
dig 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 één 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. 

mailto:secretaris@kleindierliefhebbers.nl
http://www.kleindierliefhebbers.nl/


c. De prijzen zijn ter vrije beschikking van de keurmeester. Ze worden bij voorkeur toege-
wezen 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). 
d. Alleen dieren met ZG of hoger komen in aanmerking. 
e. Ook met Entente erkende EE merken of ringen gekenmerkte buitenlandse dieren ko-
men in aanmerking. 
 

 
 
 


