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                      K.P.V. Silvolde e.o. organiseert: 
 

Dierendagshow 2022 
 

 
Vraagprogramma Dierendagshow 

 

30 september 
tot en met 

2 oktober 2022 

Locatie SSP-HAL  
DRU-laan 2 

7071 MC Ulft 

De Dierendagshow gaat in aangepaste vorm door! 
De KLN Bondshow veren is geannuleerd. 

 

 
 

SLUITING VAN DE INSCHRIJVING 
woensdag 14 september 2022 

 
Schrijf uw dieren digitaal in via de website van Animal Office: 

www.animaloffice.net 
 

www.kpvsilvolde.nl 
 

http://www.animaloffice.net/
http://www.kpvsilvolde.nl/
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Voorwoord 

De Dierendagshow is een opententoonstelling aan het begin van het tentoonstellingsseizoen. 

Het begint een traditie te worden in de Achterhoek en de Liemers dat dat de Dierendagshow het 

tentoonstellingsseizoen opent met veel publiek op de eerste zondag van oktober. Op 12 maart 2022 

werd door de KLN de oproep gedaan waar is het mogelijk om rond Werelddierendag een KLN-

bondshow veren te organiseren. De KLN ging ervan uit dat i.v.m. de vogelgriep het in die periode 

waarschijnlijk mogelijk zou zijn om AI gevoelige dieren tentoon te stellen. De SSP-HAL was 

beschikbaar in het eerste weekend van oktober en K.P.V. Silvolde e.o. werd gevraagd of ze de KLN 

Bondshow veren wilde organiseren. Omdat niets doen geen optie was hebben we alles in het werk 

gezet om een KLN-bondsshow veren mogelijk te maken op de Dierendagshow aan het begin van het 

tentoonstellingsseizoen.  

Het bestuur en leden van K.P.V. Silvolde e.o. hebben besloten ervoor te gaan en zoals de 

dierendagshow is ontstaan, blijft K.P.V. Silvolde e.o. haar eigen jongdierendag onderbrengen op de 

Dierendagshow. Terwijl andere verenigingen een clubshow onderbrengen bij de Dierendagshow blijft 

K.P.V. Silvolde e.o. haar eigen clubshow onderbrengen bij de van Pallandtshow in dezelfde gemeente 

Oude IJsselstreek. 

Helaas zijn er nu nog vogelgriep uitbraken en is er een tentoonstellingsverbod. Daarom hebben we 

moeten besluiten om geen AI gevoelige dieren te vragen. Het inschrijfgeld van de ingeschreven AI 

gevoelige dieren wordt terug betaald. Voor u ligt het aangepaste vraagprogramma Dierendagshow 

2022. 

We bedanken de tentoonstellingsorganisaties: de Dierenparade Noordshow, de Oneto en de 

Gelderlandshow voor de adviezen en medewerking die ze hebben verleend om een KLN Bondsshow 

veren op zo’n korte termijn te organiseren. Ook de regionale verenigingen en individuele fokkers 

willen we bedanken voor de vele positieve reacties en de toegezegde hulp. 

We hopen dat u dieren instuurt en we doen een beroep op u om ons ook te helpen; voor, tijdens en 

na de show met het opbouwen, werkzaamheden rond de keuring en het opruimen. We hebben de 

beschikking over een mooie hal maar kunnen het werk niet alleen. Samen kunnen we van de 

Dierendagshow iets moois maken. Als niets doen geen optie is moet je in beweging komen. 

Het bestuur en leden van K.P.V. Silvolde e.o. 

Levend en industrieel erfgoed komen samen op het DRU-industrie park 

Vanaf 2015 organiseert K.P.V. Silvolde e.o. in samenwerking met het DRU-Industriepark een open 

jongdierendag voor de fokkers uit voornamelijk de achterhoek en de Liemers. De eerste zondag van 

oktober bepaalt het tijdstip van de Dierendagshow en de naam is afgeleid van Werelddierendag. 

Toen we in 2015 de beschikking kregen over de SSP-HAL hebben we alle verenigingen in de 

Achterhoek en de Liemers uitgenodigd om de kansen en mogelijkheden in de SSP-HAL te benutten. 

Besloten werd om er een open jongdierendag van te maken waar het eerste jaar 219 dieren werden 

ingezonden door V.P.K.V. Varsseveld, D.K.P.V. Dinxperlo en K.P.V. Silvolde e.o. In de daaropvolgende 

jaren werden er elk jaar meer dieren ingestuurd. Ook vogelverenigingen en kinderboerderijen waren 

met een stand aanwezig. De eerste jaren was er ook een aquariumvereniging aanwezig. 

In 2017 werd de tentoonstellingsnaam Dierendagshow bij de KLN aangevraagd. Voor alle 

deelnemende verenigingen in de Achterhoek en Liemers is er een oorkonde beschikbaar voor het 

beste dier van de vereniging als er dieren ingestuurd worden in een diergroep. 
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In 2020 het jaar dat K.P.V. Silvolde e.o. 75 jaar bestond werden de Achterhoeksverbandprijzen 

uitgezet op de Dierendagshow en werden er 863 dieren ingeschreven. Helaas werd tijdens het 

afladen van de tentoonstellingskooien in de SSP-HAL een lockdown afgekondigd. Gelukkig hadden we 

op advies van DRU-Industriepark een plan B voorbereid namelijk een dierendagshow zonder publiek. 

In 2021 werden door de Nederlandse Caviafokkersclub en de Nederlandse Knaagdierenfokkers 

Vereniging een eendaagse show ondergebracht bij de Dierendagshow. Voor DRU-Industriepark was 

het niet mogelijk om een volwaardige catering te verzorgen na alle corona perikelen. We kunnen 

inmiddels terugkijken naar 7 mooie shows in de SSP-HAL en kijken weer uit naar een volwaardige 

show in 2022. 

Geschiedenis DRU 

Historie DRU 
De DRU in Ulft staat symbool voor de ijzerindustrie in de Achterhoek, die sinds de 18e eeuw furore 

maakte. Lange tijd was de DRU de belangrijkste werkgever in de regio. Inmiddels is de industriële 

bedrijvigheid vertrokken. De oude fabrieksgebouwen hebben als industrieel monument bijna 

allemaal een tweede leven gekregen. 

IJzerindustrie 
Het Oude IJsselgebied wordt ook wel de bakermat van de Nederlandse gietijzerindustrie genoemd. In 

de 17e eeuw begon men hier plaatselijk gewonnen ijzererts, het zogenaamde oer, te smelten in 

kleine hoogovens. Ooit kende de regio met het aangrenzende Duitse Isselgebiet en de zijrivier de Aa, 

zo’n tien ijzergieterijen. In deze particuliere initiatieven werkten kapitaalkrachtige burgers als 

investeerders veelal samen met de plaatselijke adel. Zo was bij de oprichting van de ‘Ysermoelen’ bij 

Huis Ulft in 1754, de graaf van Bergh betrokken als geldschieter en grondeigenaar. 

Ulftse IJserhut 
De door een waterrad aangedreven hoogoven/ijzergieterij kwam als Ulftsche IJserhut pas goed tot 

ontwikkeling nadat Bernard Diepenbrock en zijn neven Theodor en Bernard Reigers als pachters de 

leiding over het bedrijf hadden gekregen. Zij woonden in het Duitse Bocholt waar ze ook al een 

ijzergieterij bezaten. In 1811 werden de twee families eigenaar van de fabriek en toen ontstond de 

naam Diepenbrock en Reigers Ulft (DRU). 

DRU 
In de 18e eeuw maakte de fabriek vooral haardplaten, kanonskogels, potten en eenvoudige kachels. 

In de loop van de 19de en 20ste eeuw werd het assortiment uitgebreid met onder meer badkuipen, 

emailleerwerk, plaatwerk, machineonderdelen, auto-onderdelen en gashaarden. Rond 1900 werd er 

een nieuwe fabriek gebouwd, de Oude IJssel werd verlegd en vanaf toen werd er regelmatig 

uitgebreid. Veel van de gebouwen uit die tijd vormen nu het industrieel erfgoed. Midden jaren zestig 

van de vorige eeuw werkten er zo’n 1500 mensen en werd er naar 23 landen uitgevoerd. 

Herbestemming 
De jaren ‘70 en ‘80 waren moeilijke jaren voor het bedrijf: fusies, stoppen met gieten en emailleren, 

ontslagen, overnames, splitsing. In 1999 vertrok DRU Verwarming uit Ulft; DRU IP&S, de vroegere 

stamperij, ging naar het nieuwe industrieterrein onder de naam Exerion. Het industrieel erfgoed 

werd rijksmonument en er werd een grootschalige herbestemming opgezet. Waar de DRU vroeger 

symbool stond voor de ijzerindustrie, is het tegenwoordig een van de meest geslaagde voorbeelden 

van hergebruik van industrieel erfgoed in Nederland. 
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VOORWOORD van de voorzitter van Kleindier Liefhebbers Nederland 
 
Beste Kleindierliefhebbers, 

 

De Dierendagshow 2022 gaat door! Helaas kan de KLN Bondsshow Veren niet door gaan vanwege het 

landelijk tentoonstellingsverbod voor vogelgriep gevoelige dieren. Met veel energie heeft het bestuur 

van K.P.V. Silvolde e.a. de organisatie van de KLN Bondsshow veren opgepakt. Namens het bestuur van 

Kleindier Liefhebbers  Nederland wil ik het bestuur van K.P.V. Silvolde e.o. bedanken voor het kandidaat 

stellen voor de KLN Bondsshow veren.  

Gelukkig is wel mogelijk om konijnen, kleine knagers, cavia´s, sierduiven en oorspronkelijke duiven 

tentoon te stellen .  

De SSP-HAL te Ulft is een grote, industriële hal gelegen in het hart van het DRU-industriepark. Met een 

vloeroppervlakte van 5.500 m2 en voorzien van licht doorlatende koepels op het dak uitstekend geschikt 

voor het houden van een kleindiertentoonstelling. 

Ik reken dan ook op een groot aantal dieren van goede kwaliteit. 

 

Graag zie ik u in het eerste weekend van oktober in Ulft. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan Dirk Nijkamp 

Voorzitter Kleindier Liefhebbers Nederland 
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Tentoonstellingsreglement 
 
Artikel: 1  
Inleiding 
De Dierendagshow wordt georganiseerd door K.P.V. Silvolde e.o. volgens het 
tentoonstellingsreglement voor de open tentoonstellingen van het Facilitair Bureau KLN-NBS: 
www.kleindierliefhebbers.nl/downloads/TT_Reglement_ROT.pdf 
 
Voor de algemene tentoonstellingsbepalingen wordt verwezen naar de Almanak: 
www.kleindierliefhebbers.nl/site/almanak.html 
 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het tentoonstellingsbestuur. 
 
Artikel: 2 
Tentoonstellingsbestuur: 
Voorzitter: Bas van Berkum 06-53107889     
Secretaris: Johan Jansen  
Penningmeester: Martijn Klompenhouwer mklompenhouwer@outlook.com 
2e Secretaris: Alex Naaborg  
2e Penningmeester: Tonnie Straub  
Bestuurslid: Caroline Römer  
 
Tentoonstellingssecretariaat: 
K.P.V. Silvolde e.o. 
Warmseweg 19 7075 EL Etten 
06 - 12 74 29 33 
secretariaat@kpvsilvolde.nl 
 
Ereleden: 
Henk van Hagen, Gert Spekking, Tom Hendriks en Chris Wijsman. 
 
Gedelegeerde: 
Gerrit Laarman Borculoseweg 65 7261 NK Ruurlo.  
 
Veterinaire controle 
Slingeland Dierenartsen Guldenweg 3 7051 HT Varsseveld 0315-395535 www.slingelanddierenartsen.nl 
 
Vakbekwaamheidspersoon: (volgens het Besluit houders van dieren)  
William Kersten Pastoor van de Weijstraat 6 6685 AS Haalderen 06-17364225 
 
Artikel: 3 
Datum, tijd en plaats:  
Op vrijdag 30 september tot en met zondag 2 oktober 2022 in de SSP-HAL DRU-laan 2 7071 MC Ulft.  
 
Parkeerplaats in- en uitkooien: 
Het Emailleplein – Voor navigatie: Emailleplein 2, 7071 AZ Ulft 
 
Parkeerplaats bezoekers: 
Parkeerplaats DRU, De Doorsteek in Silvolde (Volg bruine borden “DRU-industriepark”) 
Voor navigatie: De Doorsteek in Silvolde 
 

https://kleindierliefhebbers.nl/downloads/TT_Reglement_ROT.pdf
https://www.kleindierliefhebbers.nl/site/almanak.html
mailto:mklompenhouwer@outlook.com
mailto:secretariaat@kpvsilvolde.nl
https://slingelanddierenartsen.nl/
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Programma Dierendagshow vrijdag 30 september tot en met zondag 2 oktober 2022 
 
Vrijdag 30 september 2022 
16.00 – 20.00  Inkooien van de dieren (Denk aan de RHD entformulieren) 
 
Zaterdag 1 oktober 2022 
08.00 – 08.45  Brengen van de cavia’s en de kleine knagers voor de eendaagse show. 
09.00 – 15.00  Keuring  
09.00 – 17.00  Dierendagshow geopend voor bezoek.  
17.00   Afhalen van de kleine knagers en uitkooien van de cavia’s. 
 
Zondag 2 oktober 2022 
09.00 – 16.00  Dierendagshow geopend voor bezoek. (Catalogus beschikbaar). 
15.30  Entree voor bezoekers gaat dicht. 
15.50   Voer-/waterbakken uitnemen en op de kooien plaatsen door de inzenders. 
16.00 – 16.30  Uitkooien door inzenders/vervoerders. 
16.30  Gezamenlijk opruimen van de tentoonstellingsruimte.  
  De SPP-hal moet zondagavond weer schoon zijn! 
 
 
Onderstaande twee hotels ondersteunen de Dierendagshow: 
 
Havezathe Carpe Diem - Langeboomsestraat 5 7046 AA Vethuizen 0314-651424 www.hotelcarpediem.nl 
 
Hotel Restaurant Ruimzicht – Kilderseweg 19 7038 EH Zeddam 0314-651941 www.ruimzicht.com  
 
 
 

http://www.hotelcarpediem.nl/
http://www.ruimzicht.com/
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Artikel: 4 
Gevraagd worden:  
Alle erkende rassen en kleurslagen konijnen, cavia’s, kleine knaagdieren, oorspronkelijke duiven en 
sierduiven, zowel mannelijk als vrouwelijk in enkele nummers.  
 

De konijnen en sierduiven kunnen als jong en oud ingeschreven worden. 
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.  
 

De oorspronkelijke duiven kunnen in de volgende klassen ingeschreven worden:  
Groep jonge dieren (2022), Groep jaarlingen (2021), Groep overjarige dieren (2020 en ouder) 
 
De erkenning voor de hoenders, dwerghoenders, sier- en watervogels is komen te vervallen.  
 
Leden van alle verenigingen mogen de gevraagde dieren inschrijven. 
 
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 (SPIEGEL DER FOKKERIJ) Bij de KLN-diergroepen kunnen fokkers met een KLN-
fokkersnummer dieren inschrijven van niet-erkende rassen, kleuren of variëteiten in de VRIJE KLASSE  
 
Leeftijd van de dieren 
De in te zenden dieren moeten op de dag van de keuring tenminste 12 weken oud zijn, uitgezonderd 
kleurmuizen, stekelmuizen, gerbils, tamme ratten en hamsters. 
Cavia’s 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 klassen ingeschreven worden: 

• Tamme rat tot 5 maanden jong, na 5 maanden oud 

• Syrische hamster t/m 16 weken jong, vanaf 17 weken oud 

• Russische en Campbelli dwerghamsters 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 

• Stekelmuizen tot 4 maanden jong, na 4 maanden oud 

• Gerbils tot 5 maanden jong, na 5 maanden oud 
 
Jeugdklasse bij konijnen (“C-klasse”) 
De konijnen die zijn geboren na 30 april van dit jaar mogen in de jeugdklasse (“C-klasse”) worden 
ingeschreven. Ze behoeven qua ideaal gewicht, grootte en oorlengte niet aan de eisen van de 
betreffende standaard te voldoen. De dieren moeten echter wel voldoen aan het minimumgewicht, 
zoals vermeld staat in de standaard. Aan dieren onder het minimumgewicht moet het predicaat 
onvoldoende worden gegeven. Dieren die standaardmatig puntenaftrek krijgen bij de laatste 
gewichtscategorie (voornamelijk dwergrassen) krijgen ook in de jeugdklasse deze aftrek. 
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. 
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De dieren: 
Alle dieren moeten voorzien zijn van een erkende vaste voetring of tatoeëring. Uitgezonderd daarvan 
zijn cavia’s, kleurmuizen, stekelmuizen, gerbils, tamme ratten en hamsters. Cavia’s moeten voorzien zijn 
van een pleister met kooinummer op of in het oor.  
Oorspronkelijke duivensoorten tot en met ringmaat 5,5 mm kunnen ingezonden worden in eigen 
parkieten modelkooien. Vermeldt duidelijk op het inschrijfformulier: EIGEN KOOI. 
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.  
 
Artikel: 5 
Digitaal inschrijven:        
Het is alleen mogelijk om digitaal via www.animaloffice.net in te schrijven voor de dierendagshow. 
Animal Office is een nieuw systeem voor het inschrijven op kleindiertentoonstellingen via het internet. 
Inzenders kunnen tot de sluitingsdatum hun inschrijving nog wijzigen. 
  

Inschrijven via Animal Office sluit op woensdag 14 september om 23:59 uur 
 
De inschrijfstatistieken zijn te zien via 
www.animaloffice.net/nl/shows/dierendagshow-2022/entries/stats 
 
Schrijf uw dieren ruim voor de sluitingsdatum in ook i.v.m. een eventuele eerdere sluitingsdatum. 
Wanneer u niet over internet beschikt, vraag dan een collega-fokker of hij u even wil helpen bij het 
inschrijven met uw eigen fokkersnummer.  
 
Voor vragen over het inloggen/inschrijven via Animal office kunt u mailen op info@animaloffice.net, 
of bellen (buiten kantooruren) met Wierd de Boer op 06-51230103. 
Voor overige vragen via de verenigingssecretaris van K.P.V. Silvolde e.o.  
Johan Jansen Warmseweg 19 7075 EL Etten. secretariaat@kpvsilvolde.nl 
 
Acceptatie inschrijving:  
Na de inschrijving of wijziging in Animal Office ontvangt u direct een ontvangstbevestiging met de 
gegevens van de ingeschreven dieren via het opgegeven e-mailadres.  
 
Inschrijfgeld:  
Het inschrijfgeld bedraagt: 
Konijnen, cavia’s, oorspronkelijke duiven, lachduiven, diamantduiven en de sierduiven betalen € 2,50 
per nummer 
De kleine knagers betalen € 2,00,- per nummer. 
De jeugdleden krijgen € 1,00 korting per nummer.  
 
Administratiekosten € 5,00 per inzender dit is inclusief de gratis (digitale) catalogus.  
 
De kosten tegelijk met het verzenden van het inschrijfformulier, overmaken op:  
Banknummer NL 43 RBRB 0919 8625 78 ten name van K.P.V. Silvolde e.o. (BIC-nummer RBRBNL21)  
Bij betaling ook uw KLN/NBS fokkerskaartnummer vermelden! Contactgegevens penningmeester: 
Martijn Klompenhouwer 06-23795820 of mklompenhouwer@outlook.com  
Het parkeren en de toegang tot de Dierendagshow is gratis. 
 

http://www.animaloffice.net/
http://www.animaloffice.net/nl/shows/dierendagshow-2022/entries/stats
mailto:info@animaloffice.net
mailto:secretariaat@kpvsilvolde.nl
mailto:mklompenhouwer@outlook.com
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Schrijven/ helpen tijdens de keuring: 
Zij die tijdens de keuring als schrijver, aandrager of helper willen fungeren, kunnen dit bij het inschrijven 
via Animal Office aangeven op het inschrijfformulier of contact opnemen met de secretaris:  
Johan Jansen Warmseweg 19 7075 EL Etten 06-12742933 secretariaat@kpvsilvolde.nl 
Als u tijdens de opbouw van de dierendagshow beschikbaar bent op dinsdag 27 of woensdag 28 
september neem dan contact op met bovenstaande secretaris. We hopen dat velen ons ook helpen met 
het opruimen na afloop van de Dierendagshow op zondagavond 2 oktober 2022. 
 
Artikel: 6 
Tentoonstellings- en/of vervoersverbod: 
Omdat er nog steeds een tentoonstellingsverbod is voor de AI gevoelige dieren en het niet te 
verwachten is dat het tentoonstellingsverbod wordt opgeheven wordt voor de ingeschreven  
AI gevoelige dieren het betaalde inschrijfgeld terugbetaald. 
 
Nu er door de vogelgriep de AI gevoelige dieren (KLN-bondsshow veren) niet geshowd mogen 

worden, gaat de Dierendagshow voor de overige dieren door. Het  inkooimoment en het moment 

van de keuring is gewijzigd zoals nu elders in het vraagprogramma is vermeld. (Artikelen 2 en 8.) 

Na zondagmiddag 2 oktober 2022 om 16.00 uur is de inzender van de dieren verantwoordelijk voor 

de kosten en verzorging van de dieren als de dieren niet naar huis vervoerd mogen worden. 

Artikel: 7 
Afhaal kaarten: 
De afhaalkaarten worden digitaal naar het opgegeven mailadres verstuurd. Er worden geen verzend 
labels verstuurd. Wanneer u de dieren niet zelf brengt moet u zelf kooinummers op de verzendkisten 
bevestigen. 
 
Artikel: 8 
Inkooien van de dieren  
Het inkooien van de dieren is op vrijdag 30 september 2022 tussen 16.00 en 20.00 uur. 
Cavia’s en kleine knagers inkooien/brengen op zaterdag 1 oktober 2022 tussen 08.00 en 08.45 uur. 
 
Het aanbrengen van eigen tussenschotten in de tentoonstellingskooien is toegestaan. 
Bij de konijnen is het toegestaan om schone van bovenaf te vullen drinkwater containers te plaatsen aan 
de kooien. Cavia’s mogen ook gebruik maken van schone drinkflesjes of flesjes met drinknippel voor hun 
watervoorziening in plaats van bakjes. 
 
Centraal vervoer Dierendagshow is komen te vervallen. 
 
Artikel: 9 
Voorwaarden voor het exposeren van kleine klagers: 
Showbakken: per transportbak is maar één dier toegestaan. 
De dieren moeten 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 moeten voldoende schone bodembedekking bevatten. Ook moet er voldoende (vochthoudend) 
voer in de kooi aanwezig 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. zijn niet toegestaan. 
Minimum adviesmaten: 
Tamme rat: 30 x 20 
Gerbil, Syrische hamster en stekelmuis: 20 x 15 
Kleurmuis en dwerghamster: 16 x 10 

mailto:secretariaat@kpvsilvolde.nl
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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 
pseudovogelpest. (NCD) Elke inzending hoenders, dwerghoenders en siervogels moet vergezeld zijn van 
een kopie van de entverklaring. Deze entverklaring moet getekend zijn door de eigenaar en door de 
dierenarts die de enting heeft verricht. De entverklaring moet een opgave bevatten van het ras, het 
aantal dieren, hun gemiddelde leeftijd en de ringnummers van de betreffende dieren. Uit de 
entverklaring moet 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. De 
entverklaringen moeten bij binnenkomst van de SSP-HAL in Ulft worden ingeleverd en worden na afloop 
van de show niet aan de inzender teruggegeven. 
Dieren zonder entverklaring worden niet toegelaten. 
 
Voorwaarden voor het exposeren van konijnen: 
Entverklaring RHD type 2. 
Tot deze tentoonstelling mogen alleen konijnen worden toegelaten van fokkers die hun konijnen 
hebben laten enten tegen RHD type 2. Elke inzending moet vergezeld zijn van een kopie van de RHD-
entverklaring. Deze verklaring moet getekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts die de enting 
heeft verricht en moet de opgave te bevatten van het ras, de te exposeren oormerken en de toegepaste 
entstof. De entverklaringen moeten bij binnenkomst van de SSP-HAL in Ulft worden ingeleverd en 
worden na afloop van de show niet aan de inzender teruggegeven. 
Dieren zonder entverklaring worden niet toegelaten. 
 
Diergezondheid 
Naast de verplichte enting moeten in te zenden dieren in goede gezondheid verkeren om verspreiding 
van enige ziekte op de show te voorkomen. Voorafgaand aan de inzending moeten de in te zenden 
dieren, als ook de overige dieren van een fokker, door de inzender of zijn/haar dierenarts, beoordeeld te 
worden of deze gedurende de dagen voorafgaand aan de inzending vrij zijn van ziekteverschijnselen. Bij 
twijfel uw dierenarts hierover raadplegen. In geval van vermoeden van ziekte, dan wel ziekte wordt de 
inzender met klem geadviseerd al zijn dieren thuis te houden. Als één of meer dieren bij het inzenden 
ziekteverschijnselen vertonen, moet dit dier of deze dieren als ook alle overige dieren van deze inzender 
in de betreffende diergroep door de inzender mee retour worden genomen. Dieren die tijdens de show 
ziekteverschijnselen vertonen, worden door de organisatie uit de kooi en in quarantaine geplaatst De 
inzender wordt gevraagd deze dieren zo spoedig mogelijk op te halen.  
 
Het vervoer van de dieren 
Het vervoer van de dieren moet zodanig geschieden, dat het welzijn van de dieren gewaarborgd is. 
De dieren mogen geen risico lopen zich te kunnen beschadigen of te worden beschadigd, ziek te worden 
of te sterven. De transportruimte moet voldoende geventileerd zijn en de onderlinge afstand tussen 
verzendmanden of -kisten zo groot, dat de dieren voldoende frisse lucht krijgen. 
Bij vervoer moet worden vermeden, dat de dieren oververhit raken. 
 
Het vervoer van de dieren i.v.m. vogelgriep 
Bij het vervoer van de dieren (m.n. “vogels”) moet rekening worden gehouden met de wettelijke 
regelgeving met betrekking tot de vogelgriep. Hierbij zijn vooral de beperkingen in de 1, 3 en 10 
kilometerzones van belang.  
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Artikel: 10  
 

Keurmeesters:  
  

 
 

KONIJNEN  
 

Hoofdereprijzen jury konijnen  
Voorzitter: A. Apperlo             (A)              Leden: J. v.d. Steeg (A) en M.L.J.M. Kok (A) 
   
A. Apperlo  (A) Angora, Rex Hangoordwerg, Rexdwerg-tekening en kleurpatroon, 

Rex-Kleur, klein rex, en andere bijzondere haarstructuur rassen.  
J.G. Derksen  (C) Hollander. 
M.L.J.M. Kok  (A) Vlaamse Reus-kleur, Vlaamse Reus-wit, Belgische Haas,  

Chinchilla, van Beveren, Zilvervos, Marter, Zwartgrannen 
en Parelgrijs van Halle. 

G. Lenselink  (A) Rode Nieuw-Zeelander, Gele van Bourgondië, Deilenaar, Thüringer, 
Sallander, Nieuw-Zeelander-wit, Blauwe Holicer, Deilenaar, Groot- 
en Klein Zilver, Klein Chinchilla en Gele van Bourgondië.  

H.E.A. v.d. Velde (B) Thrianta, Hulstlander, Tan, Havana, Alaska, Gouwenaar, Luchs, 
Parelfeh, Beige, Marburger Feh, Wener, Kleurdwerg, Pool en de 
Teddydwerg.  

J. v.d. Steeg  (A) Nederlandse Hangoordwerg, Franse-, Engelse-, Meissner-, Duitse-, 
en Kunder Hangoor 

D.P. Stobbelaar (A) Hollander C-klasse, Groot- en Klein Lotharinger  
en Lotharingerdwerg, Witte van Hotôt, Papillon, Rus, 
Californian, Rijnlander, Eksterkonijnen en Japanner  

KLEINE KNAGERS 
 

 
Hoofdereprijzen jury kleine knagers  
Voorzitter: M. Kalberg  (A) Leden: A.A. Verrijdt (A) en B. van Dijk (A) 
   
M. Kalberg  (A) Russische dwerghamster, roborovski dwerghamster, kleurmuizen 

B. van Dijk  (A) Syrische hamster, gerbils, tamme ratten en stekelmuizen 

A.A. Verrijdt  (A) Campbelli dwerghamster en Chinese Dwerghamster 

 
CAVIA’S 

 

 
Hoofdereprijzen jury cavia’s  
Voorzitter: W.M. Flokstra                            (A) Leden: A.A. Verrijdt (A) en B. van Dijk (A)   

 
W.M. Flokstra  (A) Cavia’s gladhaar. 

A.A. Verrijdt  (A) Cavia’s met bijzondere haarstructuur.   
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Hoofdsponsor van de Dierendagshow 2022 
 

 
 

 

SIERVOGELS 
 

 
Voorzitter: P.T.J.L. Botden (C, A) Leden: A. Deetman (A, A, C, A)   

 
P.T.J.L. Botden (C, A) Oorspronkelijke duiven, lachduiven en diamantduiven. 

A. Deetman (A, A, C, A)  

   

SIERDUIVEN: 
 

 

 

Hoofdereprijzen jury 
sierduiven   

Voorzitter: J.G.M. Hartman (A) Leden: J M.C. van Uden (A) 

   

M.C. van Uden (A) Alle Kroppers, alle Tuimelaars, Poolse Lynx en  
alle overige duiven rassen. 

J.G.M. Hartman  (A) Alle rassen van de Schoonheids Postduiven Club.  
Kleurpostduif, Nederlandse Schoonheids Postduif,  
Belgische Schoonheids Postduif, Duitse Schoonheids Postduif,  
Dragoon, Show-Antwerp, Show-Homer, Exhibition Homer,  
Genuine-Homer, Giant-Homer en Show-Racer. 

 

 
Voor alle diergroepen geldt dat jury en indeling keurmeesters onder voorbehoud zijn van het aantal 
ingeschreven dieren. De niet-vermelde rassen worden onder de beschikbare keurmeesters verdeeld. 
 
Digitale catalogus:   
De keurmeesters kunnen de digitale catalogus zien via de website: www.kpvsilvolde.nl 
Na afloop van de show ontvangt de secretaris van elke speciaal club een lijst van de toegekende speciaal 
clubprijzen en een digitale catalogus. 
 
De digitale catalogus zal op de website van K.P.V. Silvolde e.o. geplaatst worden. www.kpvsilvolde.nl 
De cavia’s en de kleine knagers worden later toegevoegd aan de digitale catalogus.  
 
De gedrukte catalogus is alleen vooraf via het inschrijfformulier van Animal Office te bestellen.  

http://www.kpvsilvolde.nl/
http://www.kpvsilvolde.nl/
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Artikel: 11 
Prijzenschema “haren”: (Minimaal predicaat ZG) 
Oorkonde met foto voor de fraaiste van de diergroep. 
Oorkonde met foto voor de fraaiste op 1 na bij ≥ 15 dieren. 
Oorkonde met foto voor de fraaiste op 2 na bij ≥ 30 dieren. 
Op HEP 1 t/m HEP 45 bovenstaande van toepassing. 
 
1 HEP  Fraaiste konijn van de show    Oorkonde met foto 
2 HEP  Fraaiste konijn van de show op 1 na   Oorkonde met foto 
3 HEP  Fraaiste konijn van de show op 2 na   Oorkonde met foto 
4 HEP  Fraaiste konijn groep kleur    Oorkonde met foto 
5 HEP  Fraaiste konijn groep kleur op 1 na   Oorkonde met foto 
6 HEP  Fraaiste konijn groep kleur op 2 na   Oorkonde met foto 
7 HEP  Fraaiste konijn groep tekening    Oorkonde met foto 
8 HEP  Fraaiste konijn groep tekening op 1 na   Oorkonde met foto 
9 HEP  Fraaiste konijn groep tekening op 2 na   Oorkonde met foto 
10 HEP  Fraaiste konijn groep verzilvering   Oorkonde met foto 
11 HEP  Fraaiste konijn groep verzilvering op 1 na  Oorkonde met foto 
12 HEP  Fraaiste konijn groep verzilvering op 2 na  Oorkonde met foto 
13 HEP  Fraaiste konijn groep patroon    Oorkonde met foto 
14 HEP  Fraaiste konijn groep patroon op 1 na   Oorkonde met foto 
15 HEP  Fraaiste konijn groep patroon op 2 na   Oorkonde met foto 
16 HEP  Fraaiste konijn groep wit    Oorkonde met foto 
17 HEP  Fraaiste konijn groep wit op 1 na   Oorkonde met foto 
18 HEP  Fraaiste konijn groep wit op 2 na   Oorkonde met foto 
19 HEP  Fraaiste konijn groep hangoren    Oorkonde met foto 
20 HEP  Fraaiste konijn groep hangoren op 1 na   Oorkonde met foto 
21 HEP  Fraaiste konijn groep hangoren op 2 na   Oorkonde met foto 
22 HEP  Fraaiste konijn groep bijzondere haarstructuur  Oorkonde met foto 
23 HEP  Fraaiste konijn groep bijz. haarstructuur op 1 na  Oorkonde met foto 
24 HEP  Fraaiste konijn groep bijz. haarstructuur op 2 na  Oorkonde met foto 
25 HEP  Fraaiste konijn van de show in de C-klasse  Oorkonde met foto 
26 HEP  Fraaiste konijn van de show op 1 na in de C-klasse Oorkonde met foto 
27 HEP  Fraaiste konijn van de show op 2 na in de C-klasse Oorkonde met foto 
28 HEP  Fraaiste cavia      Oorkonde met foto 
29 HEP  Fraaiste cavia op 1 na     Oorkonde met foto 
30 HEP  Fraaiste cavia op 2 na     Oorkonde met foto 
31 HEP  Fraaiste tamme rat     Oorkonde met foto 
32 HEP  Fraaiste tamme rat op 1 na    Oorkonde met foto 
33 HEP  Fraaiste tamme rat op 2 na    Oorkonde met foto 
34 HEP  Fraaiste kleurmuis     Oorkonde met foto 
35 HEP  Fraaiste kleurmuis op 1 na    Oorkonde met foto 
36 HEP  Fraaiste kleurmuis op 2 na    Oorkonde met foto 
37 HEP  Fraaiste stekelmuis     Oorkonde met foto 
38 HEP  Fraaiste stekelmuis op 1 na    Oorkonde met foto 
39 HEP  Fraaiste stekelmuis op 2 na    Oorkonde met foto 
40 HEP  Fraaiste gerbil      Oorkonde met foto 
41 HEP  Fraaiste gerbil op 1 na     Oorkonde met foto 
42 HEP  Fraaiste gerbil op 2 na     Oorkonde met foto 
43 HEP  Fraaiste hamster     Oorkonde met foto 
44 HEP  Fraaiste hamster op 1 na    Oorkonde met foto 
45 HEP  Fraaiste Hamster op 2 na    Oorkonde met foto 
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Prijzenschema “oorspronkelijke duiven”: (Minimaal predicaat ZG) 
 
66 HEP Fraaiste oorspronkelijke duif van de show   Oorkonde met foto 
67 HEP Fraaiste oorspronkelijke duif jong    Oorkonde met foto 
68 HEP Fraaiste oorspronkelijke duif jaarling    Oorkonde met foto 
69 HEP Fraaiste oorspronkelijke duif overjarig    Oorkonde met foto 

 
Prijzenschema sierduiven: (Minimaal predicaat: 93 punten) 
 
Oorkonde met foto voor de fraaiste van de diergroep. 
Oorkonde met foto voor de fraaiste op 1 na bij ≥ 15 dieren. 
Oorkonde met foto voor de fraaiste op 2 na bij ≥ 30 dieren. 
Op HEP 78 t/m HEP 80 is bovenstaande van toepassing. 
  
79 HEP Fraaiste sierduif      Oorkonde met foto 
80 HEP Fraaiste sierduif op 1 na     Oorkonde met foto 
81 HEP Fraaiste sierduif op 2 na     Oorkonde met foto 
 
Jeugdprijs:  
Voor de fraaiste van de diergroep ingezonden door een jeugdlid. (De dieren van de jeugdleden doen ook 
mee met de overige prijzen.) Alle jeugdinzenders ontvangen een herinnering. 
 
82 EP Fraaiste konijn van een jeugdlid     Oorkonde met foto 
83 EP Fraaiste cavia van een jeugdlid     Oorkonde met foto 
84 EP Fraaiste tamme rat van een jeugdlid    Oorkonde met foto 
85 EP Fraaiste kleurmuis van een jeugdlid    Oorkonde met foto 
86 EP Fraaiste stekelmuis van een jeugdlid    Oorkonde met foto 
86 EP Fraaiste gerbil van een jeugdlid     Oorkonde met foto 
88 EP Fraaiste hamster van een jeugdlid    Oorkonde met foto 
94 EP Fraaiste oorspronkelijke duif van een jeugdlid   Oorkonde met foto 
97 EP Fraaiste sierduif van een jeugdlid    Oorkonde met foto 
 
Clubprijzen K.P.V. Silvolde e.o.:  
(Minimaal predicaat ZG en bij sierduiven minimaal 93 punten) 
Wisselbekers jongdierendag K.P.V. Silvolde e.o. (Indien in concurrentie) en een oorkonde. 
 
114 CLUBS Fraaiste konijn     Wisselbeker en oorkonde met foto 
115 CLUBS Fraaiste konijn van het andere geslacht  Wisselbeker en oorkonde met foto 
116 CLUBS Fraaiste cavia     Wisselbeker en oorkonde met foto 
117 CLUBS Fraaiste tamme rat     Wisselbeker en oorkonde met foto 
118 CLUBS Fraaiste kleurmuis    Wisselbeker en oorkonde met foto 
119 CLUBS Fraaiste stekelmuis    Wisselbeker en oorkonde met foto 
120 CLUBS Fraaiste gerbil.     Wisselbeker en oorkonde met foto 
121 CLUBS Fraaiste hamster    Wisselbeker en oorkonde met foto 
127 CLUBS Fraaiste oorspronkelijke duif   Wisselbeker en oorkonde met foto 
130 CLUBS Fraaiste sierduif    Wisselbeker en oorkonde met foto 
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Voor onderstaande verenigingen is er een oorkonde voor het fraaiste dier per diergroep.  
G01 KDVE Aalten-Bocholt   G56 RPKV Nieuw Leven - Ruurlo 
G15 D.K.P.V. - Dinxperlo   G57 KPV Silvolde e.o. 
G17 Sportfokkers Doetinchem e.o.  G62 V.P.K.V. - Varsseveld 
G37 Pels en Pluim - Laren   G63 VPS Het Nuthoen - Velp 
G38 L.P.C. - Lichtenvoorde   G64 PKV Vorden 
G39 LKV Oude Rijn - Lobith   G67 W.P.K.V. - Winterswijk 
G40 P.E.K.L.O. - Lochem   G70 KPV Vooruitgang - Zevenaar 
G45 N.P.V. – Neede    G72 KV Oost Achterhoek – Eibergen 
 

PRIJZENSCHEMA KLEINDIER LIEFHEBBERS NEDERLAND (KLN)  

Secretaris B.T.M. Sanders, Van Galenstraat 4, 7622 XP Borne, tel.: 074-2664735 
secretaris@kleindierliefhebbers.nl, www.kleindierliefhebbers.nl.  

400. Kleindier Liefhebbers Nederland stelt voor dieren in alle KLN-diergroepen op alle erkende 
tentoonstellingen voor zowel de erkende- als de Internationale klasse, 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). 

Nationale bondsshow “veren” van de KLN bij de Dierendagshow is vervallen. 

 
Speciaalclubs die een clubshow onderbrengen: 
(251) De Nederlandse DFKP-club 
 
Verenigingen die een clubshow onderbrengen: 
K.P.V. Vooruitgang Zevenaar e.o. 
 
Verenigingen die een jongdierendag onderbrengen: 
K.P.V. Silvolde e.o. 
 
Speciaalclubs die een eendaagse dierenkeuring onderbrengen op zaterdag 1 oktober: 
Nederlandse knaagdieren vereniging (NKV). 
Nederlandse CaviafokkersClub (NCC). 
 
Speciaalclubprijzen: 
Hiervoor wordt verwezen naar de almanak.  
www.kleindierliefhebbers.nl/tentoonstelling/almanak 
 
Deze prijzen worden NIET door de Dierendagshow uitbetaald maar door de betreffende speciaalclub. 
 

mailto:secretaris@kleindierliefhebbers.nl
http://www.kleindierliefhebbers.nl/
http://www.kleindierliefhebbers.nl/tentoonstelling/almanak
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Onderstaande speciaalclubs stellen prijzen beschikbaar op de Dierendagshow en hebben deze op  
5 juli 2022 vermeld in de almanak 2022 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 uitgebreid met onderstaand prijzenschema: 
Extra prijzen zijn beschikbaar gesteld door een NCC-sponsor 
 

Cavia Collectie Prijs: 
2675 € 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. 

2676 € 5,00 voor het fraaiste dier van een jeugdlid 
Bij 51 t/m 100 dieren: 

2677 € 10,00 voor het fraaiste dier 
2678  € 5,00 voor het fraaiste dier op 1 na 

Bij meer dan 100 dieren: 
2679 € 25,00 voor het fraaiste dier 
2680 € 10,00 voor het fraaiste dier op 1 na 
2681 € 5,00 voor het fraaiste dier op 2 na 

 
De Dierendagshow telt mee voor de NCC Topfokker Competitie 2022.  
www.caviaclub.nl/ncc-topfokker-competitie 
 
 
 

http://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 onderstaande groepen en bij 
minimaal predicaat ZG en 15 ingezonden dieren per diergroep: 
 
2750  Fraaiste tamme rat.  
2751 Fraaiste Mongoolse gerbil, bleke gerbil of sundevall gerbil.  
2752  Fraaiste Syrische hamster  
2753 Fraaiste Russische dwerghamster 
2754 Fraaiste campbelli dwerghamster 
2755 Fraaiste roborovski dwerghamster 
2756 Fraaiste Chinese Dwerghamster 
2757 Fraaiste kleurmuis  
2758 Fraaiste stekelmuis 
2759 Fraaiste dier niet erkend. (Uit alle groepen samen) 
 
SIERVOGELS 
(251) De Nederlandse DFKP-club 
 
SIERDUIVEN 
(301) Hollandse Kropper Club 
(314) Damascener Club Nederland 
(317) Kingduivenspeciaalclub 
(319) Duitse Modenaclub Nederland 
(320) Oud-Hollandse Meeuwclub 
(321) Antwerpse Smierelclub 
(339) Gezamelijke Oosterse Roller Club 
 
Artikel: 12 
Afhalen prijzen: 
 Als organisatie willen we de contante geldstromen verminderen en worden de gewonnen geldprijzen 
na de show op het banknummer van inzender bijgeschreven. Wanneer u geldprijzen gewonnen heeft, is 
het niet nodig bij het algemeen secretariaat langs te gaan.  
Wanneer u bekers en/of medailles (geen speciaal club prijzen!) gewonnen hebt moet u deze wel afhalen 
bij het algemeen secretariaat tijdens de openingsuren van de show op vrijdag, zaterdag of zondag. 
 
Artikel:13 
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 typefouten in het vraagprogramma noch in de 
catalogus. Reclames, van welke aard dan ook, kunnen na 31 oktober 2022 niet meer in behandeling 
worden genomen. 
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Artikel: 14 Aan- en verkoop bemiddeling van dieren is vervallen 
 
Artikel: 15 
Inbreng & afhalen dieren 
Het is verboden in de tentoonstellingsruimte andere dan de ingeschreven dieren - zonder toestemming 
van het bestuur - binnen te brengen of af te halen. 
 
Artikel: 16 
Catering: 
Tijdens de openingstijden en het inkooien van de dieren is er catering in de SSP-HAL die door het DRU-
industriepark wordt verzorgd.  
U kunt ook het schaftlokaal bezoeken op het DRU-industriepark. www.hetschaftlokaal.nl 
 
Artikel: 17 
Dierfotografie 
K.P.V. Silvolde e.o. (Dierendagshow) behoudt zich het recht voor dieren die geshowd worden te 
fotograferen voor promotionele doeleinden. De showorganisatie bepaalt welke fotografen toestemming 
krijgen dieren te fotograferen. Zij die toestemming krijgen ontvangen schriftelijk toestemming. 
Verzoeken om toestemming kunnen tot uiterlijk 15 augustus 2022 ingediend worden bij de secretaris 
van de Dierendagshow via e-mail secretariaat@kpvsilvolde.nl 
Wanneer een dier voor het maken van foto’s tijdelijk uit de kooi is, wordt in de kooi een kaart gelegd 
met de vermelding dat het dier om die reden tijdelijk uit de kooi is. 
 
Artikel: 18 Keurmeesters examen is vervallen 
 
Artikel: 19 
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 tentoonstellingsreglement. De inzender gaat akkoord met het verwerken van zijn 
gegevens door Animal Office. De inzender gaat 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. Bij jeugdigen moeten de ouders van de inzender akkoord gaan! 
Gezien de omvang van het evenement is het onvermijdelijk dat foto’s e.d. gemaakt worden die gebruikt 
kunnen worden op sociale media en voor andere pr-doeleinden. Inzenders en bezoekers dienen zich 
hiervan bewust te zijn. 
 
Artikel: 20 
Afsluiten en uitkooien:  
De cavia’s en de kleine knaagdieren (kleurmuizen, stekelmuizen, gerbils, tamme ratten en hamsters) 
mogen op zaterdag 1 oktober na 17.00 uur meegenomen worden.  
 
Inzenders die uit geloofsovertuiging niet op zondag willen showen, kunnen hun dieren zaterdag 1 
oktober 2022 tussen 18.00 en 19.00 uur afhalen. Zij dienen dit op hun inschrijfformulier kenbaar te 
maken en dit vooraf met de tentoonstellingssecretaris te overleggen.  
 
Uitkooien van de overige dieren is zondagmiddag 2 oktober om 16.00 uur op aangeven van het bestuur.  
Inzenders worden verzocht bij het uitkooien de voer- en/of drinkbakjes uit de kooien te halen en boven 
op de kooien te leggen met het water erin. De beoordelingskaart moet tijdens de tentoonstelling aan de 
kooi blijven. Het is de verantwoordelijkheid van de inzender om na sluiting van de tentoonstelling de 
beoordelingskaarten zelf van de kooien te halen.  
Na het uitkooien begint het opruimen van de tentoonstellingsruimte. Vele handen maken licht werk. 

http://www.hetschaftlokaal.nl/
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