
Vraagprogramma Dierendagshow 2021 
Open Jongedierendag 

 
Inleiding 
Deze open jonge dierendag wordt georganiseerd door K.P.V. Silvolde e.o. volgens het 
tentoonstellingsreglement voor de open tentoonstellingen van het Facilitair Bureau KLN-NBS. 
http://kleindierliefhebbers.nl/downloads/TT_Reglement_ROT.pdf 
Voor de algemene tentoonstellingsbepalingen wordt verwezen naar de Almanak 
http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/almanak.html 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het tentoonstellingsbestuur. 
 
Gedelegeerde: G. Laarman Borculoseweg 65 7261 NK Ruurlo. (0573) 45 21 35 laarmang@gmail.com 
 
Veterinaire controle 
Slingeland Dierenartsen Guldenweg 3 7051 HT Varsseveld 0315-395535 
https://slingelanddierenartsen.nl/ 
 
Datum, tijd en plaats:  
Op zaterdag 2 oktober en zondag 3 oktober 2021 bij de SSP-HAL DRU-laan 2 7071 MC Ulft.  
Contactpersoon SSP-HAL: Chris Teunissen 06-30149262 
Aanvang van de keuring is zaterdag 2 oktober om 09:00 uur.  
De dieren dienen op vrijdag 1 oktober tussen 18.00 en 20.00 uur ingekooid te worden. (Na 20.00 uur is 
de toegangsdeur dicht i.v.m. vergunning) Zaterdag 2 oktober is het mogelijk om op in te kooien tussen 
8.00 en 08:30 uur.  
Openingstijden voor publiek: zaterdag  9:00 - 17:00 uur zondag 10:00 – 17.00 uur. 
Entree voor bezoekers gaat 16.30 uur dicht. 
 
Gevraagd worden:  
Alle erkende rassen en kleurslagen konijnen, cavia’s, kleine knaagdieren, grote hoenders, 
dwerghoenders, serama’s,  parkvogels, kleine siervogels, oorspronkelijke duiven, gedomesticeerde 
watervogels, oorspronkelijke watervogels, en sierduiven, zowel mannelijk als vrouwelijk in de klasse 
jong . In enkele nummers geboren na 31 december 2020 (Veren). 
De konijnen, cavia’s en kleine knagers geboren na 30 september 2020. Op de klasse jong is 
onderstaande uitgezonderd. 
De groep fazanten zowel mannelijk als vrouwelijk in de klasse jong en oud t/m het tweede levensjaar en 
in enkele nummers. (i.v.m. het pas op kleur komen in het tweede jaar) De cavia’s kunnen in de A, B en 
de C klasse ingeschreven worden. De kleine knaagdieren kunnen zowel in de klasse jong als oud 
ingeschreven worden.  
Op verzoek van de eigenaar kunnen oorspronkelijke watervogelsoorten als koppel worden gehuisvest. 
De inzender moet in dit geval de dieren als individueel nummer inschrijven. Op het inschrijfformulier 
moet “koppel” worden vermeld. Zij komen in aanmerking voor de prijzen voor individuele dieren. 
 
AOC- KLASSE Bij de KLN-diergroepen kunnen fokkers met een KLN-fokkersnummer dieren van in 
Nederland erkende rassen, die een kleur of tekening hebben die bij dat ras niet is erkend, inschrijven in 
de AOC- KLASSE (Any Other Colour). De kleur of tekening moet wel beschreven zijn in de standaard van 
de betreffende diergroep.  
 
VRIJE KLASSE Bij de KLN-diergroepen kunnen fokkers met een KLN-fokkersnummer dieren inschrijven 
van niet erkende rassen, kleuren of variëteiten in de VRIJE KLASSE  
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Digitaal inschrijven:        
Vanaf dit jaar is mogelijk om digitaal via www.animaloffice.net in te schrijven voor de dierendagshow. 
 
Animal Office is een nieuw systeem voor het inschrijven op kleindier-tentoonstellingen via het internet. 
Inzenders kunnen tot de sluitingsdatum hun inschrijving nog wijzigen. Inschrijven via Animal Office sluit 
op woensdag avond 15 september om 23:59 uur. De inschrijfstatistieken zijn te zien via 
https://www.animaloffice.net/nl/shows/kpv-silvolde-2021/inschrijvingen/statistieken. 
 
Het blijft ook mogelijk om het inschrijfformulier in te leveren bij de verenigingssecretaris van K.P.V. 
Silvolde e.o. Warmseweg 19 7075 EL Etten tot uiterlijk zaterdag 11 september. 
Per e-mail: secretariaat@kpvsilvolde.nl   
 
Inschrijfgeld:  
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 per nummer behalve voor de kleine knagers. 
De kleine knagers betalen € 2,00,- per nummer. 
De jeugdleden krijgen € 1,00 korting per nummer.  
Administratiekosten € 3,00 per inzender (inclusief een gratis catalogus op zondag). 
Het inschrijfgeld kan overgemaakt worden op nummer NL 43 RBRB 0919 8625 78 ten name van K.P.V. 
Silvolde e.o. 
 
Keurmeesters: 
   KONIJNEN 
P.J.T.Oude Groothuis(A)Thrianta, Tan, Kleurdwerg-kleur, -tekening, -kleurpatroon, Pool-roodoog en de 

Teddydwerg. 
J. v.d. Steeg (A)  Vlaamse Reus-kleur, Vlaamse Reus-wit, Franse Hangoor. 
G. Lenselink (A) Rode Nieuw Zeelander, Nieuw Zeelander-wit, Wener-kleur, Wener-wit, 

Deilenaar, Groot Zilver, Klein Zilver, Klein Chinchilla,  Duitse Hangoor, Gele van 
Bourgondië, Thüringer, Sallander. 

D.P. Stobbelaar (A) Hollander C-klasse, Groot Lotharinger, Klein Lotharinger, Lotharinger Dwerg,  
   Witte van Hotôt, Papillon, Rus. 
J.G. Derksen (C)  Hollander. 
A.L.F. de Vos (A) Nederlandse Hangoordwerg, Rex Hangoordwerg, Rexdwerg-tekening en 

kleurpatroon, Rex-Kleur, klein rex, Angora en andere bijzondere haarstructuur 
rassen.  

Voorzitter HEP: Dhr. P.J.T. Oude Groothuis 
Leden HEP: P.J.T. Oude Groothuis (A), J. v.d. Steeg (A), Dhr. G. Lenselink (A) 
 

 KLEINE KNAGERS 
M. Kalberg (A)  Alle Tamme ratten, Kleurmuizen, Gerbils en Hamsters. 
B. van Dijk (A)  Alle Tamme ratten, Kleurmuizen, Gerbils en Hamsters. 
Voorzitter HEP:  Dhr. M. Kalberg (A) 
Leden HEP:  Dhr. M. Kalberg (A) en Dhr. B. van Dijk (A) 
 
 CAVIA’S 
W.M. Flokstra (A) Alle rassen. 
A.A. Verrijdt (A)  Alle rassen. 
Voorzitter HEP:  Mevr. W.M. Flokstra (A)    
Leden HEP:   Mevr. W.M. Flokstra (A) en Dhr. A.A. Verrijdt (A) 
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 HOENDERS, DWERGHOENDERS en de SERAMA’s: 
F. v.d. Wal (A,A) Antwerpse Baardkriel, Langshan kriel, Barnevelder, Barnevelder kriel,  Modern 

Eng vechtkriel, Ko Shamo, Shamo kriel, Indische Vechtkriel, overige vechtkrielen, 
Croad Langshan, Plym. Rock kriel en de Belgische Krielhoenderrassen. 

A. Bleijenberg (B,A) Hollandse kuifhoenkriel, Nederlandse Baardkuifhoenkriel, Noord-Hollandse kriel, 
Braha kriel, Welsumer kriel, Hollands Hoenkriel, Lakenvelder kriel, Hollands 
Hoen, Hollands kuifhoen, Nederlands baard kuifhoen, Lakenvelder, 
Vorwerkhoen, Welsumer. 

L.J.J. Frenken (A,A) Wyandotte kriel, Wyandotte,  
J.H.W. Tenbergen (C,C) Rijnlander kriel, Bielefelder kriel, Nederrijnse kriel, Thüringer baardkriel, 

Rijnlander, Bielefelder, Kraaikop, Nederlandse Uilebaardkriel en Alle Serama's 
A. Kremer (A,A) Hollandse kriel, Twentse kriel, Kraaikop kriel, Bergse Kraaierkriel, Java kriel,  
R.A.Th. Siemes (A,A) Chabo, Cochin, Cochin kriel, Indisch vechthoen, Ayam Cemani, Modern Engels 

vechthoen en alle overig vechthoenrassen. 
G.J.H. Leusink (C,C) New Hampshire, New Hampshire kriel, Drents hoen, Twents Hoen, Twents Hoen 

kriel, Rhode Island Red, Rhode Island Red kriel, Zijdehoen, Zijdehoenkriel,  
K. v.d. Hoek (A,A,) Nederlandse Sabelpootkriel, Fries hoen, Friese Kriel, Ardenner kriel, Sebright 

kriel, Appenzeller spitskuif, Appenzeller spitskuifkriel, Australorp kriel, Ohiki 
Kriel, Braekel, Faverolles, Sultan hoen en alle niet genoemde rassen. 

Voorzitter HEP: Dhr. L.J.J. Frenken (A). 
Leden HEP: Dhr. A. Kremer (A), Dhr. F. v.d. Wal (A) en Dhr. L.J.J. Frenken (A) 
 

 SIER EN WATERVOGELS: 
(de verdeling is afhankelijk van de inzendingen en de bevoegdheid) 

A.A.J. Broers (A) Diergroep: Oorspronkelijke duiven, Lachduiven en Diamantduiven. 
A.A.J. Broers (C) Diergroep: Kleine siervogels: Frankolijnen, kwartels, patrijzen. 
A.A.J. Broers (C) Diergroep: Parkvogels:  Tragopanen, oorspronkelijke kamhoenders, pauwen,  
   kalkoenen, parelhoenders en overig siergevogelte. 
P.T.J.L. Botden (A) Diergroep: Oorspronkelijke duiven, Lachduiven en Diamantduiven. 
P.T.J.L. Botden (C) Diergroep: Gedomesticeerde watervogels. 
P.T.J.L. Botden (A) Diergroep: Oorspronkelijke watervogels. 
P.T.J.L. Botden (C) Diergroep: Kleine siervogels: Frankolijnen, kwartels, patrijzen. 
P.T.J.L. Botden (C) Diergroep: Parkvogels:  Tragopanen,  
Voorzitter HEP: Dhr. P.T.J.L. Botden (A,C) 
Leden HEP: Dhr. P.T.J.L. Botden (A,C) en Dhr. A.A.J. Broers (A,C)  
 

SIERDUIVEN: 
G.H.J. Kelderman (A) Alle Kroppers, alle Tuimelaars, Poolse Lynx en alle overige duiven rassen. 
Dhr. M.C. van Uden (A)  Alle rassen van de  Schoonheids Postduiven Club.  
   Nederlandse Schoonheids Postduif, Belgische Schoonheids Postduif, Duitse 
   Schoonheids Postduif, Kleurpostduif, Dragoon, Show-Antwerp, Show-Homer, 
   Exhibition Homer, Genuine-Homer, Giant-Homer en Show-Racer. 
Voorzitter HEP:  Dhr. G.H.J. Kelderman (A), 
Leden HEP:  Dhr. G.H.J. Kelderman (A), Dhr. M.C. van Uden (A). 
 
Voor alle diergroepen geldt: Jury en indeling keurmeesters onder voorbehoud van aantal ingeschreven 
dieren. De niet vermelde rassen worden onder de beschikbare keurmeesters verdeeld. 
We streven naar een uitgebreide keurkaart waarbij we bij voorkeur maximaal 60 dieren per 
keurmeester laten keuren. Bij de konijnen en de serama’s streven we naar een maximaal aantal van 45 
stuks. 
 
  



Prijzenschema: 
Diergroep prijzen: (Minimaal predicaat ZG en bij sierduiven minimaal 93 punten ) 
Konijnen van het geheel en volgens de 7 klassen, cavia’s, tamme ratten, kleurmuizen, gerbils, hamsters, 
hoenders, dwerghoenders, serama’s, parkvogels, kleine siervogels, oorspronkelijke duiven, 
oorspronkelijke watervogels, gedomesticeerde watervogels en sierduiven. 
HEP 1: Oorkonde  voor de fraaiste van de  diergroep. 
HEP 2: Oorkonde  voor de fraaiste  op 1 na bij ≥ 15 dieren. 
HEP 3: Oorkonde  voor de fraaiste  op 2 na bij ≥ 30 dieren. 
 
Clubprijzen: (Minimaal predicaat ZG en bij sierduiven minimaal 93 punten ) 
K.P.V. Silvolde e.o.: Wisselbekers ( Indien in concurrentie) en een oorkonde. 
EP 4: Wisselbeker voor het fraaiste konijn. 
EP 5: J Slomp-wisselbeker voor het mooiste konijn van het andere geslacht. 
EP 6: Wisselbeker voor de fraaiste  cavia. 
EP 7: Wisselbeker voor de fraaiste Tamme rat. 
EP 8: Wisselbeker voor de fraaiste Kleurmuis. 
EP 9: Wisselbeker voor de fraaiste Gerbil. 
EP 10: Wisselbeker voor de fraaiste Hamster.                              
EP 11: Wisselbeker voor het fraaiste grote hoen. 
EP 12: Wisselbeker voor het fraaiste dwerghoen. 
EP 13: Wisselbeker voor de fraaiste serama. 
EP 14: Wisselbeker voor fraaiste parkvogel. 
EP 15: Wisselbeker voor de fraaiste kleine siervogel. 
EP 16: Wisselbeker voor de voor de fraaiste oorspronkelijke duif. 
EP 17: Wisselbeker voor de fraaiste oorspronkelijke watervogel. 
EP 18: Wisselbeker voor de fraaiste gedomesticeerde watervogel. 
EP 19: Wisselbeker voor de fraaiste sierduif. 
 
Voor verenigingen die zich aanmelden via de verenigingssecretaris is er een oorkonde voor het fraaiste 
dier van bovenstaande diergroepen. 
 
Jeugdprijs: 
EP 20: Jeugdprijs, voor de fraaiste van de  diergroep ingezonden door een jeugdlid. Alle jeugdinzenders 
ontvangen een herinnering. 
 
Speciaalclubs die een eendaagse dierenkeuring onderbrengen: 
De Duitse Hoender Club (NSDH). 
De Nederlandse knaagdieren vereniging (NKV). 
Nederlandse Caviafokkers Club (NCC).  
 
Speciaalclubs die een districtshow onderbrengen: 
De Nederlandse Leghorn Club. 
 
Bonds- en speciaalclubprijzen: 
Hiervoor wordt verwezen naar de Almanak. 
https://www.kleindierliefhebbers.nl/downloads/TT_Almanak_2021.pdf 
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EREPRIJZEN SPECIAALCLUBS. 
Deze prijzen worden NIET door de Dierendagshow uitbetaald maar door de betreffende speciaal club. 
Onderstaande speciaal clubs stellen prijzen beschikbaar op de Dierendagshow  
en hebben deze vermeld in de Almanak 2021 waaruit wij ook de gegevens hebben gehaald. 
 
KONIJNEN 
(101) Nationale Vlaamse Reuzen Club 
(102) Lotharingerclub 
(103) Hangoorfokkersclub 
(104) Ned. speciaalclub van Chinchilla, van Beveren, Zilvervos, Marter, Zwartgrannen en Parelgrijs van 
Halle fokkers 
(105) Nederlandse Russen, Californian & Nieuw Zeelanderclub  
(106) Nederlandse Zilver Club 
(107) Fa-Ro-De, Speciaalclub van fokkers van Gele van Bourgondië, Rode Nieuw Zeelanders en 
Deilenaars  
(108) Nationale Wenerclub 
(110) Nederlandse Belgische Hazenclub 
(111) Nederlandse Rijnlander- Eksterkonijn- en Japannerclub.  
(112) Thüringer en Sallanderfokkersclub 
(113) Eerste Nederlandse Papillon Club 
(114) Nationale Havana- Alaska- Gouwenaar- Luchs- Parelfeh- Beige- Marburger Feh club  
(115) Nederlandse Rex(dwerg), Satijn, Voskonijn en Teddydwergen fokkersclub 
(117) Nederlandse Tankonijnenfokkers Club  
(118) Thrianta en Hulstlanderclub 
(119) Hollanderclub, (waarbij ondergebracht de Witte van Hotôt)  
(120) Nederlandse Hangoor Dwergen Club 
(121) Nationale Polen- & Kleurdwergenclub 
 
CAVIA'S 
(151) Nederlandse Caviafokkers Club. 
 
Het prijzenschema zoals vermeld in de almanak is aanvullend uitgebreid met onderstaand 
prijzenschema: 
Extra  prijzen zijn beschikbaar gesteld door een NCC sponsor 
Cavia Collectie Prijs: 
€ 5,00 Fraaiste collectie (Bij minimale deelname van 5 collecties) 
Een collectie bestaat uit 4 dieren van 1 ras en kleurslag: 1 cavia C Klasse, 1 cavia B Klasse, 1 cavia A 
klasse en een vierde cavia na eigen keuze. Er moeten zowel mannelijke als vrouwelijke dieren in de 
collectie aanwezig zijn.  
Deelnemen met een collectie is mogelijk door middel van het aankruisen op het inschrijfformulier. 
€ 5,00 voor het fraaiste dier van een jeugdlid 
Bij 51 t/m 100 dieren: 
€ 10,00 voor het fraaiste dier 
€ 5,00 voor het fraaiste dier op 1 na 
Bij meer dan 100 dieren: 
€ 25,00 voor het fraaiste dier 
€ 10,00 voor het fraaiste dier op 1 na 
€ 5,00 voor het fraaiste dier op 2 na 
 
De dierendagshow telt mee voor de NCC Topfokker Competitie 2021. 
https://www.caviaclub.nl/ncc-topfokker-competitie 
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KLEINE KNAAGDIEREN 
(161) Nederlandse Knaagdierenfokkers Vereniging. 
De NKV heeft voor de Dierendagshow onderstaand prijzenschema vastgesteld: 
NKV geeft een prijs in de volgende groepen en bij: Predicaat min. ZG en 15 ingezonden dieren per 
diergroep  
2726. Fraaiste Tamme rat.  
2727. Fraaiste Mongoolse Gerbil, Bleke Gerbil of Sundevall Gerbil.  
2728. Fraaiste Syrische hamster  
2729. Fraaiste Russische-, Campbelli-, Roboravski- of Chinese Dwerghamster.  
2730. Fraaiste Kleurmuis  
2731. Fraaiste dier niet erkend. 
 
HOENDERS en DWERGHOENDERS  
(204) Groninger Meeuwen Club 
(205) Friese Hoender Club 
(206)Drentse Hoenclub 
(208) Welsumerclub 
(210) Hollandse Hoenfokkersclub 
(211) Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen Club  
(212) Nederlandse Lakenvelder- en Vorwerkhoender Speciaalclub  
(214) Hollandse Krielenfokkers Club 
(215) Nederlandse Sabelpootclub 
(217) Antwerpse Baardkrielen Club 
(218) Speciaalclub voor Zeldzame Oorspronkelijke Belgische Krielhoenderrassen 
(219) Franse Hoender en Dwerghoenderclub 
(220) Nederlandse Speciaalclub voor Duitse en Zwitserse Hoenderrassen 
(222) Nederlandse Sussex, Orpington en Dorking Club 
(224) Nederlandse Ancona Club 
(225) Nederlandse Leghorn Club 
(227) Nederlandse Rocks Club 
(229) Rhode Island Red Club 
(230) New Hampshire Fokkersclub 
(232) Brahmaclub 
(235) Australorpclub Nederland 
(237) Nederlandse Java Club 
(238) Chabo Liefhebbers Club 
 
SIER - EN WATERVOGELS 
(251) De Nederlandse DFKP-club 
(261) Nederlandse Vereniging voor Gedomesticeerde Watervogelfokkers 
 
SIERDUIVEN 
(301) Hollandse Kropper Club 
(304) Nederlandse Norwich Kropper Club 
(317) Kingduivenspeciaalclub 
(320) Oud-Hollandse Meeuwclub 
(321) Antwerpse Smierelclub 
(322) Figurita Club Nederland 
(324)Chinese Meeuwenclub 
(339) Gezamelijke Oosterse Roller Club 
 
  



Aansprakelijkheid: 
Het tentoonstellingsbestuur is niet aansprakelijk voor sterfte, schade of verloren gaan van de 
ingezonden dieren. Evenmin voor enig ander eigendom van de inzender, dat in het 
tentoonstellingsgebouw aanwezig is. Zodra een dier is verkocht, zijn de verdere risico's voor de koper.  
Nimmer zal aanspraak gemaakt kunnen worden op enige schadevergoeding als door brand, storm, 
molest, staking of welke andere vorm van overmacht, waardoor de tentoonstelling geheel of 
gedeeltelijk niet kan worden gehouden, of als het bestuur geen gevolg kan geven aan de uitgave van een 
catalogus zal dit ook geen aanspraak geven tot teruggave of vermindering van het betaalde inschrijfgeld 
of catalogus.  
Het bestuur is niet aansprakelijk voor zetfouten in het vraagprogramma noch in de catalogus. 
Reclames, van welke aard dan ook, kunnen na 31 oktober 2021 niet meer in behandeling worden 
genomen. 
 
Leeftijd van de dieren 
De in te zenden dieren moeten op de dag van de keuring tenminste 12 weken oud zijn, uitgezonderd 
kwartels, kleurmuizen, gerbils, tamme ratten en hamsters. 
Konijnen, hoenders, dwerghoenders, serama’s, parkvogels, kleine siervogels, oorspronkelijke duiven , 
oorspronkelijke watervogels en sierduiven mogen alleen worden ingeschreven in de klassen jong 
volgens de KLN richtlijnen. Een uitzondering wordt gemaakt voor de groep fazanten die ook in het 
tweede levensjaar ingestuurd mogen worden. 
 
Cavia’s mogen worden ingezonden in de klassen: A = ouder dan 9 maanden, B = 6 t/m 9 maanden, C = 3 
t/m 5 maanden. 
 
De  kleine knaagdieren mogen in onderstaande klasse ingeschreven worden. 
- Tamme rat tot 5 maanden jong, na 5 maanden oud 
- Syrische hamster t/m 16 weken jong, vanaf 17 weken oud 
- Russische dwerghamster t/m 12 weken jong, vanaf 13 weken oud 
- Campbelli dwerghamster t/m 12 weken jong, vanaf 13 weken oud 
- Chinese dwerghamster t/m 20 weken jong, vanaf 20 weken oud 
- Kleurmuizen tot 10 weken jong, na 10 weken oud 
- Gerbils tot 5 maanden jong, na 5 maanden oud 
 
Jeugdklasse bij konijnen (“C-klasse”) 
De konijnen die zijn geboren na 30 april mogen in de jeugdklasse  (“C-klasse”) worden ingeschreven. Ze 
behoeven qua gewicht, grootte en oorlengte niet aan de eisen van de betreffende standaard te voldoen. 
Deze dieren komen alleen in aanmerking voor prijzen, die voor de jeugdklasse ter beschikking zijn 
gesteld. Zij kunnen geen algemeen kampioen konijnen e.d. worden, meedoen aan algemene 
collectieprijzen etc. 
 
De dieren: 
Alle dieren moeten voorzien zijn van een erkende vaste voetring of tatoeëring. Uitgezonderd daarvan 
zijn cavia’s, kleurmuizen, gerbils, tamme ratten en hamsters. Cavia’s moeten voorzien zijn van een 
pleister met kooinummer op of in het oor. Bij oorspronkelijke watervogelsoorten kunnen twee enkele 
nummers ook als koppel ingekooid worden. De inzender moet in dit geval de dieren als individueel 
nummer inschrijven. Op het inschrijfformulier moet “koppel” worden vermeld. 
Het is tijdens de tentoonstelling niet toegestaan om dieren uit de kooien te halen, anders dan met 
toestemming of onder toezicht van het tentoonstellingsbestuur.  
Het gebruik van keurstokjes is voor iedereen verboden, uitzondering is de keurmeester op de keurdag.  
Onreine of zieke dieren, of van ziekte verdachte dieren worden niet gekeurd en zullen uit de 
tentoonstellingsruimte worden verwijderd. Eveneens het pluimvee en konijnen zonder entverklaring.  
Het is toegestaan om eigen drinkcontainers te plaatsen in de kooien. 



Te koop zetten en verkoop van dieren. 
De organisatie van de dierendagshow bemiddelt niet in de verkoop van dieren. Als u dieren te koop wilt 
zetten kunt u gebruik maken van de verkoopkaart in de bijlage waarvan alleen de onderste helft bedrukt 
is. (Deze kunt u verticaal in tweeën knippen en dubbelgevouwen over de draad van de kooikaarten 
hangen.) U dient zelf de dieren telefonisch te verkopen en na het uitkooien zelf af te rekenen met de 
koper en de dieren zelf over te dragen aan de koper.  
 
Voorwaarden voor het exposeren van kleine klagers: 
Showbakken: Per transportbak is maar één dier toegestaan. 
De dieren dienen aangeleverd te worden in rechthoekige, transparante kunststof transportbakken óf in 
zgn. laboratoriumbakken. Het betreft eigen kooien door inzenders zelf ter beschikking te stellen. De 
kooien dienen voldoende schone bodembedekking te bevatten. Ook dient er voldoende (vochthoudend) 
voer in de kooi aanwezig te zijn met eventueel een schone drinkfles. De kooien moeten voorzien zijn van 
een stevig plastic- of traliedeksel waarop een etiket met kooinummer geplakt is. 
Een traliekooi, mini duna, glazen aquarium, e.d. is niet toegestaan. 
Minimum adviesmaten: 30x20 Tamme Rat; 20x15 Gerbil en Syrische Hamster; 16x10 Kleurmuis en 
Dwerghamster. 
 
Voorwaarden voor het exposeren van pluimvee: 
Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoenders, dwerghoenders, serama’s en siergevogelte 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 zijn van een 
kopie van de entverklaring. Deze entverklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en door de 
dierenarts die de enting heeft verricht. De entverklaring dient een opgave te bevatten van het ras, het 
aantal dieren, hun gemiddelde leeftijd en de ringnummers van de betreffende dieren. Uit de 
entverklaring dient voorts te blijken dat de dieren van de betreffende fokker tenminste twee weken en 
ten hoogste vijf maanden voor de aanvang van de tentoonstelling zijn geënt volgens een toegestane 
methode. Het 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. 
 
Voorwaarden voor het bezoeken van de Dierendagshow door personen: 
U houdt zich aan de RIVM-richtlijnen die van toepassing zijn op het tijdstip van de show. 
Heeft u klachten blijf dan thuis. Er kunnen vragen gesteld worden in verband met een gezondheidscheck 
en NAW-gegevens. 
Houd 1,5 meter afstand tot anderen en 2 meter afstand tot de keurmeesters, schrijvers en verzorgers 
van de dieren tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Vermijd drukke plekken in de 
tentoonstellingsruimte van de SSP-HAL. 
Loop aan de zijkant van de brede gangpaden en volg de kooinummers in oplopende volgorde. 
GEEF ELKAAR DE RUIMTE. Houd rekening met elkaar. Houd voldoende afstand tot elkaar bij een 
onderling gesprek. 
Het bevoegd gezag, beveiligers, medewerkers van de SSP-HAL/DRU-Cultuurfabriek en het bestuur van 
K.P.V. Silvolde e.o. kunnen u de toegang tot de SSP-HAL ontzeggen als u zich niet aan de RIVM-
richtlijnen houdt. 
 
  



Catering: 
Tijdens de keuring op zaterdag 2 oktober kunt u gebruik te maken van de gezamenlijke koffietafel in de 
SSP-HAL.  
Dit betreft: 
08.30 uur koffie/thee met een broodje; 
10.30 uur koffie/thee met een broodje; 
12.30 uur: Soep, broodje kroket, broodje ham of kaas en koffie of thee; 
voor de prijs van € 15,- per persoon. 
U dient dit tegelijk met het inschrijven van de dieren te vermelden en te betalen. Tijdens de 
tentoonstelling is de horeca geopend. 
 
Privacyverklaring: 
De inzender gaat door inschrijving akkoord met het tentoonstellingsreglement zoals vermeld bij de 
inleiding van dit vraagprogramma. De inzender gaat akkoord met het versturen van gegevens zoals 
vermeld in het tentoonstellings- reglement. De inzender gaat ook akkoord met publicatie van zijn 
gebruikelijke persoonlijke gegevens, foto’s en de gegevens van de dieren in o.a. de catalogus van de 
Dierendagshow en op de website van K.P.V. Silvolde e.o. 
 
Afsluiten en uitkooien:  
De cavia’s en de kleine knaagdieren (kleurmuizen, gerbils, tamme ratten en hamsters) mogen op 
zaterdag na sluiting van de tentoonstelling als het publiek vertrokken is meegenomen worden. 
Uitkooien zondagmiddag om 17.00 uur op aangeven van het bestuur. Wacht op de plek van het laatst 
uitgekooide dier of bij de dichtstbij zijnde lege kooien tot de deuren open gaan om voldoende afstand 
tot elkaar te houden. GEEF ELKAAR DE RUIMTE.  
 
Na het uitkooien begint het opruimen van de tentoonstellingsruimte. Vele handen maken licht werk. 
 
 
Johan Jansen 
Secretaris KPV Silvolde 

 
Konijnen- en Pluimveefokkersvereniging “Silvolde en Omstreken” 
Warmseweg 19   7075EL ETTEN  0315-324673  06-12742933  
secretariaat@kpvsilvolde.nl    www.kpvsilvolde.nl  
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Te koop       

Te koop   

            

Vraagprijs:  €     Vraagprijs:  €    

            

Kooinummer:     Kooinummer:   

            

Dier nr.      Dier nr.    

            

Verkoper      Verkoper    

            

Telefoon nr.      Telefoon nr.    

            

Koper:      Koper:    

            

De verkochte dieren mogen op zondag na 17.00 uur naar buiten   De verkochte dieren mogen op zondag na 17.00 uur naar buiten 

 


