Een plaatselijke vereniging van KLN.

Vraagprogramma
Jongdierenkeuring
van

kleindierensportvereniging:
”Ons

Ideaal”
Nunspeet

Te houden op zaterdag 7 september 2019.
bij Fa. AGRO
Korenmolen ,,de Duif’’
Molenweg 91 8071 TJ
te Nunspeet

Gevraagd worden: Konijnen, Cavia’s, Hoenders, Dwerghoenders, Sier- en Watervogels,
Oorspr. duiven, Serama’s en Sierduiven, die geboren zijn in 2019 en minimaal 12 weken oud
zijn.
Bij de konijnen zal er in twee klassen gekeurd worden, te weten dieren van 1 januari t/m 31
maart (A-klasse), en van 1 april t/m 09 juni (B-klasse).
Bij de cavia's mogen zowel oude als jonge dieren ingeschreven worden.
A-klasse (9 maanden en ouder)
B-klasse (6-9 maanden)
C-klasse (3-6 maanden)
Hoenders en siergevogelte moeten zijn geënt tegen Pseudo vogelpest.
Konijnen moeten zijn geënt tegen RHD2.
Vergeet niet uw entbewijzen te overleggen voorafgaand aan de keuring, of zend een
kopie mee gelijk met uw inschrijving.
Keuring : De keuring zal worden gehouden bij Fa. Agro: Molen ,,De Duif'' Molenweg 91
8071 TJ te Nunspeet. Aanvang van de keuring is 9.00 uur . De dieren dienen om 8.30 uur
aanwezig en ingekooid te zijn. Einde jongdierendag 16.00 uur
KEURMEESTERS .
Konijnen

: Dhr. A.de Vos (A). H. van de Steeg (A)

Cavia’s

: Dhr. A.A. Verrijdt (A).

Hoenders en dwerg hoenders . Serama : Dhr. F. van de Wal (A)
Siervogels / Oorspr. duiven

: Dhr. A Deetman (A)

Sierduiven .

: Dhr. R. Slikker (C)

: € 3,00 per dier voor seniorleden .
€ 1,50 per dier voor jeugdleden .
€ 2,50 Administratiekosten + catalogus
Ter bestrijding van de onkosten wordt een verloting gehouden. Loten à € 0,50 kunt u
bestellen via uw inschrijfblad.
Inschrijfgeld

Prijsuitreiking : ± 15.00 uur
Inleveren inschrijfformulieren.:
03 augustus bij H.J. Bolder Waterweg 22 8071 RT Nunspeet
tel. 0341-256679
Inschrijven via e-mail: Stuur alle benodigde gegevens naar: henksanders01@hotmail.com
U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving.
Bent u op bovengenoemde data op vakantie, of anderszins verhinderd dan kunt u het aantal
inzendingen voor deze data aan de secretaris doorgeven.
Inzendingen na bovengenoemde data worden niet meer geaccepteerd .
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Lunch. : Indien u gebruik wilt maken van de lunch op deze dag, vermeldt dit dan op
uw in schrijfformulier. De kosten hiervan bedragen € 3,50 per persoon.
Schrijft u geen dieren in maar wilt u toch graag van de lunch gebruik maken, geeft u dit dan
even door aan de secretaris.
Na het uitkooien vragen wij u vriendelijk even te helpen bij het opruimen. Vele handen maken
licht werk, en is het zo gebeurd.

H.E.P PRIJZEN :
1 € 25,- voor het mooiste konijn.
2 € 25,- voor de mooiste cavia (oud&jong).
3 € 25,- voor de mooiste hoender.
4 € 25,- voor de mooiste dwerghoender
5/5a € 25,- voor de mooiste siervogel./5a Oorspr. duif
6 € 25,- voor de mooiste watervogel.
7 € 25,- voor de mooiste sierduif.
8 € 25,- voor de mooiste Serama
Bij minder dan 20 ingezonden dieren wordt de HEP € 12,50.
Bij minder dan 10 ingezonden dieren per groep vervalt deze prijs.

EXTRA PRIJZEN:
Konijnen. A-klasse
9. € 15,- voor de mooiste ram.
10.€ 15,- voor de mooiste voedster
B-klasse.
11. € 12,50 voor de mooiste ram.
12. € 12,50 voor de mooiste voedster.
Voor alle overige diergroepen.
13. € 15,- voor het mooiste manlijke dier.
14. € 15,- voor het mooiste vrouwelijke dier.

Wanneer er in een diergroep meer dan één keurmeester keurt, dan mag elke keurmeester voor
het mooiste dier van zijn keuring een beker toekennen. Indien dit de hep winnaar is gaat de
prijs naar de fraaiste op 1 na.
Jeugdleden.
16. Waardebon voor een zak voer voor het mooiste dier in elke diergroep.
Al deze prijzen zijn alleen te winnen als er minimaal 20 dieren in de diergroepen zijn
ingezonden, en het predikaat ZG wordt behaald.
Indien men i.pv. geld toch eremataal wenst te ontvangen, neemt u dan na afloop van de
show even contact op met de secretaris dhr. D. Schilder.
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Inzenders kunnen de dieren, na de keuring, zelf van water voorzien, gieters zijn aanwezig.

Prijzen kunnen worden afgehaald tot 30 dagen na de jongdierendag bij:
H. Bolder, Waterweg 22, Nunspeet. Tel. 0341-256679
Hierna vervalt het recht hierop!!!!.
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