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KAMPIOENSPRIJZEN:
Samen sterk met het Veluws Verband
Beste leden van het Veluws Verband.
Hierbij ontvangen jullie het vraagprogramma voor de Kampioenkeuring Veluws
Verband 2019. Deze zal plaatsvinden op 5 oktober 2019 bij de Nijesteen, aan de
IJsseldijk te Veessen. De vereniging van Heerde is opnieuw onze gastheer.
Als we hetzelfde weer mogen hebben dan vorig jaar dan kunt u volop genieten
van deze prachtige omgeving! De bypasses van de IJssel zijn klaar, alle groen is
aangelegd, de (fiets)dijken zijn klaar, kortom: het is volop genieten in deze regio.
Ook de regio-markt zal deze dag weer aanwezig zijn.
Afgelopen jaar waren er gelukkig geen landelijke ziektes bij de diergroepen waardoor alle tentoonstellingen gehouden konden worden. Ik heb ook geconstateerd
dat er bij meerdere tentoonstellingen meer dieren waren ingeschreven dan voorgaande jaren. Zou de terugloop gestopt zijn en dat we weer een opwaardse lijn te
pakken hebben? Laten we hopen!
De kampioenkeuring van het Veluws Verband is een activiteit waar we veel van
elkaar kunnen leren, elkaar kunnen helpen en met elkaar kunnen praten/
discussiëren over onze liefhebberij.
Ik hoop dat u allen een heel goed fokseizoen hebt gehad en dat u met uw vereniging 25 hele mooie dieren gaat inzenden.
Laten we met z'n allen er iets moois van maken op 5 oktober 2019.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van het Veluws Verband.

Door het Veluws Verband worden de volgende prijzen beschikbaar gesteld.

1e prijs
2e prijs
3e prijs

€ 60,00
€ 40,00
€ 20,00

ver. met hoogst aantal punten.
ver. met hoogst aantal punten op 1 na.
ver. Met hoogst aantal punten op 2 na.

20 dieren en meer per diergroep € 10,00 voor de mooiste en € 5,00 voor op 1 na.
5 t/m 20 dieren per diergroep € 5,00 voor de mooiste.

JEUGDLEDEN:

Bij 3 of meer dieren per keurmeester € 5,00.
Jeugdleden dingen tevens mee naar de overige prijzen.

VERLOTING:

Personen of verenigingen die een prijs(je) of meerdere ter beschikking willen stellen voor de verloting kunnen dit kenbaar maken aan
Carine van Beek.
Zij zal deze met dank aan u, in ontvangst nemen.
Mocht tijdens de keuring blijken dat er niet voldoende schrijvers en/of aandragers
aanwezig zijn, dan hopen wij dat er voldoende mensen aanwezig zijn die zich
beschikbaar willen stellen voor deze mooie taak als er een beroep op u gedaan
wordt.

Degene die zich bij voorbaat reeds voor een van deze taken beschikbaar wil stellen kan zich opgeven bij de secretaris, R. Pleijter, 0525-631978 - 06-26470707 of
per E-mail rpleijter1944@kpnmail.nl

Met vriendelijke groet,
Wim Lindeboom,
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Artikel 6.
De uitspraak van de keurmeesters is definitief en zonder beroep.
Artikel 7.
Alle dieren dienen op zaterdag 5 oktober 2019, uiterlijk om 08:30 uur aanwezig te
zijn. De kooinummers worden bij het inkooien aan de afgevaardigde verstrekt.
Artikel 8.
Indien een ingeschreven dier om een of andere reden niet ingezonden kan worden,
mag hiervoor een vervangend dier worden ingekooid, echter alleen wanneer dit
dier tot dezelfde diergroep behoort. Men wordt verzocht deze wijziging na het
inkooien aan de tentoonstellingssecretaris door te geven.
Artikel 9.
De aanvang van de keuring is gesteld op 09:00 uur.
Zowel inzenders als overige belangstellenden mogen bij de keuring aanwezig
zijn.
Artikel 10.
Tijdens de keuring is het niet toegestaan om met desbetreffende keurmeester in
discussie te treden. Als u vragen heeft over uw dieren, doe dit dan na afloop van
de keuring. Desbetreffende keurmeester zal u dan graag te woord staan.
Artikel 11.
De uitslag met de prijsuitreiking is gepland tussen 13:00 en 14:00 uur.
Artikel 12.
De ingezonden dieren mogen tussen 14:00 en 14:30 uur, na afloop van de prijsuitreiking worden uitgekooid. Aan deze tijd wordt strikt de hand gehouden zodat
bezoekers die ‘s middags de dieren willen bekijken hiervoor voldoende de gelegenheid krijgen.
Artikel 13.
De personen die het transport begeleiden worden verzocht om de desbetreffende
entbewijzen tegen pseudo-vogelpest in hun bezit te hebben, om deze te kunnen
tonen als dit nodig mocht zijn.
Artikel 14
Voorwaarden voor het exposeren van konijnen:
Entverklaring RHD type 2, af te geven op het TT-secretariaat. Tot deze tentoonstelling mogen alleen konijnen toegelaten worden 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.
Artikel 15.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

WAARDERING - PUNTENTELLING
Op de jaarvergadering van 2019 is besloten om de behaalde punten die op de beoordelingskaart vermeld staan te handteren voor het verenigingskampioenschap.
Als mocht blijken dat bij de Kampioensprijzen er verenigingen zijn die met een
gelijk aantal punten eindigen, dan wint de vereniging die de meeste punten met
de jonge dieren heeft behaald, mocht daarna de stand nog gelijk zijn dan wint de
vereniging die de meeste jonge vrouwelijke dieren heeft ingestuurd.
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Veluws—Verband
Opgericht 9 juli 1947.
Combinatie van Pluimvee-, Konijnen-, Cavia’s-, Sierduiven-, Sier– en Watervogelfokkersverenigingen.
Erelid

: E. van ‘t Hof

Bestuur
W. Lindeboom
R. Pleijter
A. Dekker
C. van Beek

voorzitter
secretaris
penningm.
Lid

Tel.: 0578-695573
Tel.:0525-631978
Tel.: 0578-694251
Tel.: 0341-363199

KAMPIOENS DIERENKEURING
Deze Kampioensdierenkeuring van het Veluws—Verband wordt gehouden op
zaterdag 5 Oktober 2019 Voor de kampioenskeuring van het Veluws Verband hebben we als lokatie: de Nijensteen , IJsseldijk 1 8194 LA Veessen.
Toegang voor een ieder is gratis.
Taakverdeling tijdens deze Kampioensdierenkeuring:
Opbouw en afbraak
Schrijvers/aandragers
Administratie
Financiën
Verloting

: leden van Heerde en Omstreken
: leden diverse verenigingen
: R. Pleijter en A. Dekker
: A. Dekker
: C. van Beek.

Algehele leiding

: W. Lindeboom
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Verzorging dieren:
De dieren worden tijdens deze dag niet gevoerd. Wel zullen er voldoende drinkbakjes en gieters aanwezig zijn. Het water geven dient te geschieden door de inzenders of degenen die namens de verenigingen belast zijn met het vervoer van de
dieren.

KEURMEESTERS:
HOENDERS:
L.J.J. Frenken
D. Geut

DWERGHOENDERS:
L.J.J. Frenken
D. Geut

SERAMA:

L.J.J. Frenken

Groenlo
Nijverdal

(A)
(C)

Groenlo
Nijverdal

(A)
(C)

Groenlo
Nijverdal

D. Geut

SIER– EN WATERVOGELS:
J. van Riessen

Morra

SIERDUIVEN:
A.P. Visser

A. Apperlo
M. Kok

CAVIA’S:

J. van Riessen

(A)

(A/B)
en alle bevoegde rassen

Barneveld

KONIJNEN:

(A)

(A)

Tollebeek
Dronten

(A)
(A)

Morra

(A)

De verdeling van de verschillende rassen over bovengenoemde keurmeesters zal
geschieden nadat de inschrijfformulieren zijn ingeleverd en het aantal dieren per
ras bekend zal zijn.

Konijnen en Cavia’s. Er mogen zowel oude als jonge dieren worden ingezonden.
Bij deelname aan het verenigingskampioenschap moet de deelnemende vereniging van tenminste 5 leden minimaal 20 dieren, waarvan maximaal 10 oude dieren, inschrijven. Er mogen maximaal 25 dieren ingeschreven worden. De 20
hoogst geklasseerde dieren tellen mee voor het verenigingskampioenschap. Indien de ingeschreven dieren van 3 of 4 leden zijn, dan moet de deelnemende
vereniging dispensatie vragen bij het bestuur van het Veluws Verband. Tevens
mogen er dieren ingeschreven worden die niet voor het kampioenschap meedoen. Voor de (kleine) verenigingen is dit een mogelijkheid om hun leden een
(jong)dierenkeuring aan te bieden. Alle ingezonden dieren doen mee met de
individuele prijzen. Er zijn twee inschrijfformulieren: één voor het kampioenschap en één voor de overige inzendingen.
Artikel 2.
Het inschrijfgeld bedraagt € 3,00 per dier voor de dieren die deelnemen aan de
kampioenscompetitie en voor de overige dieren betaalt men € 1,50 per dier.
Er worden 10 gratis catalogussen verstrekt aan de deelnemende vereniging.
Extra catalogussen kunnen via het inschrijfformulier worden besteld en kosten €
2,00. Het totaal bedrag dient gelijktijdig met het inzenden van de inschrijfformulieren over gemaakt te worden op IBAN : NL98INGB0000173923
ten name van Penningmeester Veluws Verband te Heerde.

Artikel 3.
Er wordt van de uitslagen van de keuringen een catalogus gemaakt, welke aan
het einde van de dag voor de prijsuitreiking beschikbaar zal zijn.
Artikel 4.
De sluitingsdatum is gesteld op zaterdag 28 september 2019 om 20:00 uur. Eerder mag uiteraard ook. Aan deze datum dient in verband met het korte tijdsbestek voor de administratie strikt de hand te worden gehouden. De inschrijfformulieren dienen gezonden te worden naar: Secretaris Veluws Verband, van Pijkerenlaan 79, 8096 VA Oldebroek. E-mail mag ook rpleijter1944@kpnmail.nl u
krijgt een bevestiging voor ontvangst.

Artikel 5.
De verenigingssecretarissen worden verzocht het inschrijfformulier volledig in
te vullen, dus naam en voorletter(s) van de eigenaar, diergroep, kleurslag, geslacht en oormerk van de konijnen. Indien het dier van een jeugdlid is zet een (J)
in de desbetreffende kolom, de aangegeven jeugdleden dingen mee naar de speci
ale jeugdprijzen. Zij dingen tevens mee naar de overige prijzen.

ALGEMENE VOORWAARDEN:

Artikel 1.
Gevraagd worden enkele nummers van alle erkende rassen en kleurslagen in de
diergroepen Hoenders - Dwerghoenders - Siervogels - Watervogels - Sierduiven -
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