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Voorwoord 
 
Beste fokkers en kleindierliefhebbers, 
 
Namens het bestuur en leden van kleindiervereniging P.S.V.-Horst e.o., nodig ik u van harte uit om 
deel te nemen aan de 55e Peelhorstshow. 
 
Het is hartje zomer, wanneer ik bezig ben met het schrijven van het voorwoord voor de 
Peelhorstshow. De klimaatsverandering van de laatste jaren, heeft ook invloed op onze hobby. 
Extremere temperaturen en hoosbuien maken het niet altijd gemakkelijk om onze dieren van 
geboren tot volwassen op te fokken. 
 
Ook het aantal fokkers neemt af, mede door de vergrijzing. Hopelijk kunnen we toch weer een 
fraaie show laten zien in oktober, zodat ook andere liefhebbers van kleindieren enthousiast worden 
om in de toekomst deel te nemen aan tentoonstellingen. 
 
Met kundige keurmeesters in ieder diersoort en ras, hopen we dat velen van u weer deelnemen 
aan de Peelhorstshow 2019. Met daarnaast aantrekkelijke prijzen, en een zeer gezellige show, 
welke u van ons gewend bent. 
 
Mede door inzet van onze leden, zorgen wij weer voor een fraaie en gezellige show! 
 
Om deel te nemen aan een van de grootste shows onder de grote rivieren is inschrijven eenvoudig. 
Dit kan via het inschrijfformulier uit het vraagprogramma of digitaal.    
Ga naar onze site www.peelhorstshow.nl   en download het inschrijfformulier.    
Hopelijk worden de jonge dieren, nu nog in opfok, fraaie dieren binnen hun ras en kleurslag, zodat 
u deze kunt showen op de Peelhorstshow 2019. 
 
Tot ziens op de Peelhorstshow 2019, in het 2e weekend van oktober in de Hegelsom. 
 
Namens P.S.V. Horst e.o. 
Wien Vullings, voorzitter Peelhorstshow                                                        
 
 

http://www.peelhorstshow.nl/
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BELANGRIJKE ADRESSEN EN DATA 
Tentoonstellingsgebouw:  Manege "Wieneshof" 
                                                       Hagelkruisweg 25 
                                                       5963 AS Horst.    Tel. 077-3982955 
 
Tentoonstellingssecretariaat:          Erik Gubbels 
                                                       Hummerenweg 21 
                                                       5991 PR Baarlo  
  tel. 06-10034280 
                                                       E-mail  secretariaat@peelhorstshow.nl  
                                                       Internet: www.peelhorstshow.nl 
 
Tentoonstellingspenningmeester:   Henk de Klein 
                                                       Bank NL86 RABO 0107 7172 98 
                                                       t.n.v. P.S.V. Horst e.o. 
 
Tentoonstellingsvoorzitter:   Wien Vullings 
 
Veterinair toezicht:                          H. v.d. Winden 
                                                 
Gedelegeerde:                                H. Okkersen 
  
 
SLUITING  INSCHRIJVING: DINSDAG 10 SEPTEMBER 2019 
Na een digitale inschrijving ontvangt men een mail ter bevestiging. 
 
Inkooien:   Donderdag   10 oktober   19.00u – 22.00u 
Keurdag:   Vrijdag    11 oktober   08.30u 
Officiële Opening:   Zaterdag   12 oktober  20.00u 
Openingstijden:   Vrijdag    11 oktober   18.00u - 22.00u 
  Zaterdag   12 oktober   10.00u - 22.00u 
  Zondag    13 oktober   10.00u - 16.00u 
Uitkooien:   Zondag    13 oktober   16.00u - 16.30u 
 
Inkooien kleine knagers  Zaterdag   12 oktober   08:00u - 09:00u 
Uitkooien kleine knagers  Zaterdag   12 oktober na de officiële opening. 

mailto:secretariaat@peelhorstshow.nl
http://www.peelhorstshow.nl/
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JURY GROTE HOENDERS 
J. Albada  (A):   Barnevelder, Faverolles, Andalusier, New Hampshire, alle niet 

nader genoemde rassen. 
A. Rijs (A):   Lakenvelder, Rijnlander, Bielefelder, Vorwerk hoen, Appenzeller 

Spitskuif, Sussex, Leghorn, Wyandotte. 
R. v.d. Kerkhof (B):   Zijdehoen.  
 
H.E.P. GROTE HOENDERS A. Rijs (voorzitter) 
  J. Albada 
  R. v.d. Kerkhof 
 
JURY DWERGHOENDERS 
R. Gatti (A):  Antwerpse baardkrielen, ZOBK Rassen.  
K. v.d. Hoek (A):  Hollandse kriel, Sulmtaler kriel, Alsteirer kriel. 
H. Timmer (A):   Barnevelder kriel, Nederrijnse kriel, Wyandotte kriel,  
  alle niet nader genoemde nederlandse rassen. 
F. v.d. Wal (A):  Vechthoenderkrielen, Faverolles kriel, Thuringer baardkriel, 

Plymouth rockkriel, Araucana kriel, Chabo kriel, Java, Langshan 
kriel,  alle niet nader genoemde rassen. 

J. Kip (B):  Marans, Rijnlander kriel, Amrock kriel, Sebright, Sussex kriel, 
Orpington kriel, Leghorn kriel, RIR kriel, Brahma kriel, Cochin kriel. 

R. v.d. Kerkhof (B):  Lakenvelder kriel, Noordhollandse kriel, Vorwerk kriel, Australorp 
kriel. 

 
H.E.P. DWERGHOENDERS K. v.d. Hoek (voorzitter) 
  F. v.d Wal  
  H. Timmer 
 
Alle trio's grote en dwerghoenders worden indien mogelijk gekeurd door de keurmeester die ook 
de enkele nummers van dat ras keurt. 
 
 
JURY SERAMA 
R. v.d. Kerkhof (A):  Alle Serama’s       Tevens H.E.P. 
 
JURY OORSPRONKELIJKE DUIVEN. 
A. Deetman (A):  Alle oorspronkelijke duiven.   Tevens H.E.P. 
 
JURY OVERIGE SIERGEVOGELTE 
E. Zwama (C):   Kwartels, Patrijs, en Frankolijn.   Tevens H.E.P.     
A. Deetman (A):   Alle overige siergevogelte.    Tevens H.E.P.     
 
JURY OORSPRONKELIJKE EN GEDOMESTICEERDE WATERVOGELS  
E. Zwama (A):   Alle watervogels.    Tevens H.E.P. 
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JURY SIERDUIVEN 
H. Kruize (A):   Lahore, Duitse modena’s , Indiase pauwstaart, Krulduif, Mookee, 

Oud hollandse Tuimelaar. 
D. Admiraal (A):  Show Racer. Belgische Tentoonstelling reisduif, Kleurpostduif, King, 

Damascener, Niet nader genoemde rassen. 
G. Adriaanse (C):  Italiaanse meeuw, Arabische Trommelduif, Amsterdamse baard 

tuimelaar, Nederlandse Hoogvlieger, Oosters en Persische Roller.  
M. v. Uden (A):  Oud hollandse meeuw, Vlaanderse Smierel, Figurita meeuw, 

Figurita Bekoust, Gelderse slenken, Alle Kropper rassen. 
 
H.E.P. SIERDUIVEN   M. v. Uden (voorzitter) 
  D. Admiraal 
  H. Kruize 
 
JURY KONIJNEN 
M. Kok (A):  Vlaamse Reus, Zilvervos, Alaska, Kleurdwerg, Pool, alle 

Tekeningrassen, Belgische Haas, Marter. 
J. v.d. Steeg (A):   Groot en Klein Zilver, alle Hangoorrassen, Deilenaar, Marburger 

Feh, Tan, Sallander, bijzondere haarstructuur rassen. 
P. Oude Groothuis (A): Ned. hangoordwerg, Kleurdwerg en alle niet nader genoemde 

rassen. 
 
H.E.P. KONIJNEN  J. v.d. Steeg (voorzitter) 
  P. Oude Groothuis 
  M. Kok 
 
JURY KONIJNEN: Internationale Klasse 
M. Kok (A):  Alle rassen      Tevens H.E.P. 
 
JURY CAVIA’S  
J. Schop (A):  Alle rassen.      Tevens H.E.P. 
 
JURY KLEINE KNAGERS (keuring op 12-10-2019) 
K. van Rossum (B):  Alle rassen.      Tevens H.E.P. 
 
 
N.B. Het bestuur houdt zich het recht voor, om indien nodig keurmeesters toe te voegen en of 
wijzigingen aan te brengen in het keurmeesterkorps. 
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HOOFDEREPRIJZEN 
 
De volgende diergroepen worden hierbij onderscheiden: 
01  Grote hoenders. 
02  Dwerghoenders 
03  Serama’s 
04  Konijnen 
05  Konijnen C-klasse 
06  Konijnen Internationale Klasse 
07  Cavia’s 
08 Hamster, Gerbil, Kleurmuis en Tamme rat 
09  Kwartel, Patrijs of Frankolijn. 
10  Kalkoen, Pauw, Parelhoen Fazanten en Wilde kamhoenders. 
11  Oorspronkelijke duif 
12  Oorspronkelijke watervogels 
13  Gedomesticeerde watervogels 
14  Sierduiven 
 
A. In elke diergroep waar 75 dieren of meer zijn ingezonden voor het beste dier van de 

groep een levensmiddelenpakket ter waarde van € 30,00 + een erecertificaat met foto 
van het winnende dier.  

B. In elke diergroep waar minder dan 75, maar minimaal 15 dieren zijn ingezonden voor het 
beste dier van de groep een levensmiddelenpakket ter waarde van  
€ 17,50 + een erecertificaat met foto van het winnende dier. 

C. Bij minder dan 15 dieren in een groep vervalt de hoofdereprijs. 
D. Voor de groepen 8 t/m 10 wordt de hoofdereprijs toegekend aan de winnaar van de 

grootste groep, tenzij in een kleinere groep een hoger predicaat gevallen is.  
 
EREPRIJZEN 
 
15 Fraaiste Grote hoender op 1 na 
16  Fraaiste Dwerghoender op 1 na 
17  Fraaiste Serama op 1 na 
18 Fraaiste Konijn op 1 na 
19 Fraaiste Konijn C-klasse op 1 na 
20 Fraaiste Konijnen Internationale Klasse op 1 na 
21 Fraaiste Cavia op 1 na 
22  Fraaiste Kleine knager op 1 na 
23 Fraaiste Kwartel, Patrijs of Frankolijn op 1 na 
24  Fraaiste Kalkoen, Pauw, Parelhoen Fazanten en Wilde kamhoen op 1 na 
25 Fraaiste Oorspronkelijke duif op 1 na 
26  Fraaiste Oorspronkelijke watervogel op 1 na 
27  Fraaiste Gedomesticeerde watervogel op 1 na 
28 Fraaiste Sierduif op 1 na 
 
Voor de reservekampioenen wordt een levensmiddelenpakket ter waarde van € 17,50 beschikbaar 
gesteld. Deze worden toegekend bij minimaal 75 dieren per diergroep 
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EXTRA EREPRIJZEN 
31 Fraaiste Grote hoender AOC-klasse 
32  Fraaiste Dwerghoender AOC-klasse 
33  Fraaiste Serama AOC-klasse 
34 Fraaiste Konijn AOC-klasse 
35 Fraaiste Konijn C-klasse AOC-klasse 
36 Fraaiste Cavia AOC-klasse 
37  Fraaiste Kleine knager AOC-klasse 
38 Fraaiste Kwartel, Patrijs of Frankolijn AOC-klasse 
39  Fraaiste Kalkoen, Pauw, Parelhoen Fazanten en Wilde kamhoen AOC-klasse 
40 Fraaiste Oorspronkelijke duif inclusief Lachduif AOC-klasse 
41  Fraaiste Oorspronkelijke watervogel AOC-klasse 
42  Fraaiste Gedomesticeerde watervogel AOC-klasse 
43 Fraaiste Sierduif AOC-klasse 
 
Voor de AOC-klasse wordt per diergroep een extra prijs beschikbaar gesteld van € 15,- 
Deze worden toegekend bij minimaal 15 dieren in AOC-klasse van de betreffende diergroep 
 
 
EREPRIJZEN JEUGDLEDEN 
51  Trofee + foto en erecertificaat beste dier grote hoenders. 
52  Trofee + foto en erecertificaat beste dier dwerghoenders. 
53 Trofee + foto en erecertificaat beste dier Serama’s 
54 Trofee + foto en erecertificaat beste konijn 
55  Trofee + foto en erecertificaat beste cavia 
56 Trofee + foto en erecertificaat beste kleine knager 
57  Trofee + foto en erecertificaat beste oorspronkelijke duif. 
58  Trofee + foto en erecertificaat beste siergevogelte. 
59  Trofee + foto en erecertificaat beste oorspronkelijke watervogel. 
60  Trofee + foto en erecertificaat beste sierduiven. 
61  Trofee + foto en erecertificaat beste oorspronkelijke watervogel. 
62 Trofee + foto en erecertificaat beste gedomesticeerde watervogel. 
 
Om voor jeugdprijzen in aanmerking te komen dient een verklaring van jeugdlid door de 
secretaris van de vereniging bijgevoegd te zijn. 
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KEURMEESTERSPRIJZEN 
63  € 8,00 voor het beste dier per keurmeester 
 
64.  Verder mag elke keurmeester extra prijzen toekennen TER VRIJE BESCHIKKING 

• 1x  € 4,00  ter vrije beschikking bij minimaal 25 te keuren dieren 

• 2x  € 4,00  ter vrije beschikking bij minimaal 50 te keuren dieren 

• 3x  € 4,00  ter vrije beschikking bij minimaal 75 te keuren dieren 
 
 
COLLECTIEPRIJZEN 
65.   € 25,- voor de fraaiste collectie Grote hoenders 
66.   € 25,- voor de fraaiste collectie Dwerghoenders 
67.   € 25,- voor de fraaiste collectie Serama's 
68.   € 25,- voor de fraaiste collectie Konijnen (Nederlandse Klasse) 
69.   € 25,- voor de fraaiste collectie Konijnen Internationale klasse 
70.   € 25,- voor de fraaiste collectie Cavia’s 
71.   € 25,- voor de fraaiste collectie Kleine Knagers 
72.   € 25,- voor de fraaiste collectie Kwartels, patrijzen of frankolijnen 
73.   € 25,- voor de fraaiste collectie Kalkoen, Pauw, Parelhoen Fazanten en Wilde kamhoen 
74.   € 25,- voor de fraaiste collectie Oorspronkelijke duiven 
75.   € 25,- voor de fraaiste collectie Oorspronkelijke watervogels 
76.   € 25,- voor de fraaiste collectie Gedomesticeerde watervogels 
77.   € 25,- voor de fraaiste collectie Sierduiven 
 
Deze prijzen zijn voor de hoogst gewaardeerde collectie per diergroepen 
Om voor de collectieprijs in aanmerking te komen moeten 6 dieren in betreffende diergroep 
worden ingezonden. Indien men meer dan 6 dieren in een diergroep inzendt, dient men de dieren 
voor de collectie aan te geven. Geeft men zelf geen dieren aan, dan worden de 6 eerste dieren 
hiervoor door de secretaris aangegeven.  
Uiteraard kan men per diergroep meerdere collecties aangeven.  
Een combinatie van diergroepen is niet mogelijk. Dus geen 3 hoenders en 3 dwerghoenders.  
* Konijnen in de Internationale klasse mogen, vanwege afwijkende puntenschaal, niet 
gecombineerd worden met konijnen in de Nederlandse klasse! 
De collectieprijs is alleen te winnen in concurrentie van minimaal 3 collecties per bovengenoemde 
diergroep 
Het toe te passen puntenstelsel is gelijk aan de punten toegekend door de keurmeester. Dit is 
bindend, ook indien de keurmeester een telfout heeft gemaakt.  
Bij gelijke stand gaan collecties met dieren uit één ras vóór collecties van dieren uit meerdere 
rassen, indien nog gelijk, gaan collecties van dieren uit één kleurslag vóór collecties van dieren uit 
meerdere kleurslagen, daarna beslist het lot.  
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EREPRIJZEN TRIO'S 
Bij minimaal 4 trio’s per diergroep: 
78. € 5,00 voor het beste trio Grote Hoenders 
79. € 5,00 voor het beste trio Dwerghoenders 
 
Bij minimaal 8 trio’s per diergroep: 
80. € 10,00 voor het beste trio Grote Hoenders 
81. € 10,00 voor het beste trio Dwerghoenders 
 
Bij minimaal 12 trio’s per diergroep: 
80. € 10,00 voor het beste trio Grote Hoenders 
81. € 10,00 voor het beste trio Dwerghoenders 
82 € 5,00 voor het beste trio Grote Hoenders op 1 na  
83 € 5,00 voor het beste trio Dwerghoenders op 1 na 
 
 
PREDIKAAT-GELDPRIJZEN 
Hoenders, Dwerghoenders, Sier- en Watervogels en Serama’s:   
   U 97 - predicaat    € 10,00  
  F 96 - predicaat   € 2,50 
  ZG 95 - predicaat   € 1,00 
  ZG 94 of 93 - predicaat  € 0,50 
 
Voor Konijnen, Cavia’s en Kleine Knagers: 
   U - predicaat    € 10,00  
  F - predicaat   € 2,50 
  ZG 94 of 94,5   € 1,00 
  ZG 92 - 92,5 - 93 of 93,5 € 0,50 
 
Voor internationale klasse Konijnen: 
  97 of meer punten   € 10,00 
  96 of 96,5 punten   € 2,50 
  95 of 95,5 punten   € 1,00 
  94 of 94,5 punten   € 0,50 
   
Voor Sierduiven:    
  97 punten   € 10,00 
  96 punten   € 2,50 
  95 punten   € 1,00 
  94 of 93 punten   € 0,50 
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CLUBPRIJZEN P.S.V. HORST e.o.  
84 Beste Grote hoenders. 
85 Beste Dwerghoenders. 
86  Beste Serama’s 
87 Beste Siergevogelte 
88 Beste Oorspronkelijke duif. 
89 Beste Oorspronkelijke watervogel. 
90 Beste Gedomesticeerde watervogel 
91 Beste Konijn 
92 Beste Cavia 
93 Beste Kleine knager 
94 Beste Sierduif 
Voor elk van bovenstaande groep een levensmiddelenpakket ter waarde van € 17,50  
95 Trofee beste Grote hoender jeugd. 
96 Trofee beste Dwerghoender jeugd. 
97 Trofee beste Serama jeugd 
98 Trofee beste Siergevogelte jeugd 
99 Trofee beste Oorspronkelijke duif jeugd. 
100 Trofee beste Oorspronkelijke watervogel jeugd. 
101 Trofee beste Gedomesticeerde watervogel jeugd. 
102 Trofee beste Konijn jeugd. 
103 Trofee beste Cavia jeugd 
104 Trofee beste Kleine knagers jeugd 
105 Trofee beste Sierduiven jeugd. 
Voor alle clubprijzen zal er ook een foto met ere-certificaat zijn. 
 
CLUBPRIJZEN PELS EN PLUIM MILL.  
106 Beste Grote Hoen. 
107 Beste Grote Hoen, ander geslacht. 
108  Beste Dwerghoen 
109 Beste Dwerghoen, ander geslacht 
110 Beste Konijn. 
111 Beste Konijn, ander geslacht. 
112 Beste Konijn Jeugdlid. 
 
Deze show maakt deel uit van de verenigingswedstrijd van Pels en Pluim Mill, waarbij gestreden 
wordt voor de titel “fokker van het jaar”. Elke inzender geeft per diergroep 4 dieren op waarvan de 
punten worden meegeteld voor het uiteindelijke klassement. 
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BONDS PRIJZEN KLN 
Ereprijs 400 Kleindier Liefhebbers Nederland stelt ereprijzen beschikbaar op alle erkende 
tentoonstellingen. Voor zowel de erkende- als de internationale klasse, AOC. Voor dieren in alle 
KLN-diergroepen wordt een KLN-prijs van € 5,00 beschikbaar gesteld per 20 ingeschreven dieren 
mits het predicaat tenminste ZG is. Ook dieren met buitenlandse EE merken of oorspronkelijke 
soorten sier-, watervogels en oorspronkelijke duiven met ringen van Aviornis en de Vogelbonden 
komen in aanmerking. Deze prijzen zijn volledig 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 een KLN-prijs toe; bij een restant van 11 of 
meer mag de keurmeester een extra prijs 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 aan toegekend en die er op een of andere wijze 
uitspringen of relatief bijzonder zijn (moeilijkheidsgraad/zeldzaamheid in combinatie met relatief 
hoge kwaliteit). 
 
BONDS PRIJZEN NBS 
De provinciale kampioenschappen zijn “open” kampioenschappen, hetgeen betekent dat iedere 
inzender van sierduiven, ongeacht de woonplaats, voor een provinciaal kampioenschap in 
aanmerking komt.  
 
801. Per keurmeester een NBS-Erecertificaat en € 10,00 voor de fraaiste sierduif van zijn keuring, 
Minimaal 96 punten en bij een keuring van minimaal 50 kooinummers  
802. Bij meer dan 1.000 kooinummers per keurmeester een 2e NBS Erecertificaat voor de fraaiste 
van zijn keuring op 1 na, bij een keuring van minimaal 60 kooinummers per keurmeester en bij 
minimaal 96 punten  
803. Bronzen eigenslag medaille voor de fraaiste doffer van de show  
804. Bronzen eigenslag medaille voor de fraaiste duivin van de show  
805. NBS-jeugdstandaard voor de fraaiste doffer van een jeugdlid (zie ook bij 
“jeugdtentoonstellingen”)  
806. NBS-jeugdstandaard v oor de fraaiste duivin van een jeugdlid (zie ook bij 
“jeugdtentoonstellingen”)  
807. K-prijs van € 7,50 voor de fraaiste op 1 na van de keurmeester  
808. K-prijs van € 7,50 voor de fraaiste op 2 na bij meer dan 1.000 kooinummers  
809. R-prijs van € 4,00 per 20 kooinummers ter vrije beschikking van de keurmeester  
De R-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs aan is toegekend; zie voorwaarden onder d.  
 
Indien een sierduif drie keer onder verschillende keurmeesters een NBS Erecertificaat heeft 
gewonnen, ontvangt de eigenaar, die tevens de fokker dient te zijn, een NBS-Kampioensdiploma en 
een verzilverde NBS medaille. De betreffende erecertificaten dienen hiertoe vóór 1 maart naar de 
secretaris van de NBS te worden gezonden. 
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TENTOONSTELLINGSREGLEMENT. 
1 - Voor de algemene tentoonstellingsbepalingen van deze Open tentoonstelling zie Almanak 2019. 
 
2 - Inschrijvingen moeten op meegezonden inschrijfformulier of kopie ervan worden vermeld, of 
kunnen digitaal worden doorgegeven, zie hiervoor www.peelhorstshow.nl 
 
3 - Gevraagd worden alle erkende soorten, rassen en kleurslagen zowel oud als jong van: hoenders, 
dwerghoenders, serama’s, sierduiven, konijnen, konijnen C- klasse, konijnen internationale 
klasse, cavia’s, kleine knagers, siervogels, watervogels en oorspronkelijke duiven.  
Daarnaast worden in alle hierboven genoemde diergroepen ook de AOC klasse gevraagd:  
 
Konijnen kunnen in de C-klasse worden ingeschreven indien deze zijn geboren na 30 april 2019, 
doch ze moeten minimaal 8 weken oud zijn.  
 
Cavia's morgen worden ingezonden in de:  

• A-klasse indien ouder dan 9 maanden 

• B-klasse van 6 tot en met 8 maanden oud 

• C-klasse van 3 tot en met 5 maanden oud 
 
Bij konijnen in de C-klasse en Cavia’s in a, b, of c klasse moet men zelf aangeven in welke klasse 
men deelneemt. Geeft men dit niet aan dan doet dit konijn/cavia mee in de open klasse/A klasse.  
Bij konijnen geldt: dieren in de C-klasse dingen niet mee voor de H.E.P. in de open klasse.  
 
Oorspronkelijke watervogels kunnen als koppel worden ingezonden. Deze worden als enkel 
nummer gekeurd. De dieren moeten voorzien zijn van een door de F.B. erkende vaste voetring met 
uitzondering van Oorspronkelijke sier- en watervogels en oorspronkelijke duiven welke ook met 
een aviornis-ring of vogelbondring geringd mogen zijn. Konijnen dienen voorzien te zijn van een 
tatoeëring.  
 
4 - Het inschrijfgeld bedraagt: 
Enkel nummer  € 3,50 
Trio hoenders/dwerghoenders  € 6,00 
Koppel oorspronkelijke watervogels  € 5,00 
Kleine duiven in eigen kooi  € 3,00 
Kleine knagers in eigen kooi (eendagskeuring)                         € 2,50 
Porto-en administratiekosten  € 3,00 
Verkoopkaart  € 1,50 
Doorlopend entreebewijs  € 4,00 
Catalogus 1 per gezin  € 5,00 
 
Onder kleine duiven wordt verstaan oorspronkelijke duiven met een ringmaat kleiner dan 5,5 mm 
Men dient dit aan te geven op het inschrijfformulier. 
 
Bij een inschrijving van 6 dieren of meer is een doorlopend entreebewijs gratis! 
 

http://www.peelhorstshow.nl/


PSV - Pagina 13 

5 - DE INSCHRIJVING SLUIT OP DINSDAG  10 SEPTEMBER 2019. 
Het inschrijfformulier dient uitsluitend te worden verzonden of gemaild aan de 
tentoonstellingssecretaris, Erik Gubbels, Hummerenweg 21, 5991 PR Baarlo.  
E-mail secretariaat@peelhorstshow.nl. Een digitale inzending wordt bevestigd via een Email. 
Ook dient gelijktijdig het inschrijfgeld overgemaakt te worden. Dit kan geschieden door 
overschrijving naar bank NL86 RABO 0107717298 t.n.v. P.S.V. Horst e.o.,  
 
6 - Alle ingezonden dieren kunnen worden ingekooid op donderdag 10 oktober 2019 tussen 19.00 
en 22.00 uur. De kleine knagers  kunnen zaterdagochtend 12 oktober tussen 08:00 uur en 09:00 
uur worden ingekooid 
 
7 - Het afhalen der dieren moet geschieden op zondag 14 oktober tussen 16.00 uur en 16.30 uur. 
De kleine knagers kunnen zaterdagavond na de officiële opening en prijsuitreiking worden 
uitgekooid. 
 
8 - Ingezonden dieren kunnen te koop worden aangeboden zowel op het inschrijfformulier als 
tijdens de tentoonstelling. Alleen via bemiddeling van het tentoonstellingsbestuur. Verkoopkaarten 
kosten € 1,50.  
Er zijn géén verdere kosten aan verbonden. Gekochte dieren kunnen op zondag vanaf 15.00 uur 
afgehaald worden. Het verkoopbureau is geopend zaterdag van 11.00u tot 22.00u en zondag van 
10.00u tot 16.00u. 
 
9 - De tentoonstelling is geopend op: 

• Vrijdag 11 oktober 2018 van 18.00 tot 22.00 

• Zaterdag 12 oktober 2018 van 10.00 tot 22.00 

• Zondag 13 oktober 2018 van 10.00 tot 16.00 

• Catalogus is zaterdag vanaf ongeveer 13:00 beschikbaar. 
 
De entree bedraagt € 3,00. Kinderen tot 12 jaar onder begeleiding hebben vrije toegang. Een 
doorlopende entreekaart kan via het inschrijfformulier besteld worden en kost € 4,00. 
De officiële opening vindt plaats tijdens de tentoonstelling op zaterdagavond om 20.00 uur Er 
zullen dan tevens de hoofdereprijzen worden uitgereikt. 
 
10 - De keuring vindt plaats op vrijdag 11 oktober vanaf 8.30 uur. Schrijvers of aandragers kunnen 
zich via het inschrijfformulier aanmelden. Zij ontvangen hierover schriftelijk bericht. Verder is deze 
dag tot 18.00 uur uitsluitend toegankelijk voor bevoegden. 
 
11 - Beoordelingskaarten worden in enkelvoud gemaakt en kunnen na afloop van de 
tentoonstelling bij het uitkooien meegenomen worden. Gewonnen ereprijzen en predikaatgelden 
kunnen tijdens de tentoonstelling op het secretariaat worden afgehaald. Ereprijzen kunnen alleen 
worden gewonnen met minimaal het predikaat ZG. 
 
12 - Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor sterfte of zoekgeraakte dieren of schade aan enig 
ander eigendom van inzenders of bezoekers tijdens de tentoonstelling. 
 
13 - Reclames, van welke aard ook, worden 2 maanden na de show niet meer in behandeling 
genomen. 
 
14 - In alle gevallen waarin dit tentoonstellingsreglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

mailto:secretariaat@peelhorstshow.nl
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PRIVACY VERKLARING: 
 
Door in te zenden op de peelhorstshow gaat u akkoord met het volgende: 

• Uw NAW gegevens, e-mail adres, telefoonnummer, kleindiervereniging waar u lid van bent, 
alsmede uw Bondsnummer worden geregistreerd in onze administratie welke door het 
tentoonstelling secretariaat beheerd wordt. 

• De gegevens worden bewaard om u in de toekomst een vraagprogramma te kunnen sturen. 

• U gaat akkoord dat uw NAW gegevens en bondsnummer worden afgedrukt in onze catalogus 

• U gaat akkoord dat u of uw dieren gefotografeerd kunnen worden op onze show. 
Deze foto’s worden enkel gebruikt ter promotie van onze show. 

• De namen van de hoofdereprijs winnaars zullen op onze site vermeld worden. 

• U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in 
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens  

• Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u 
contact met secretariaat op nemen.  
 
 

Voorwaarden voor het exposeren van pluimvee: 
Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoenders, dwerghoenders, Serama’s en siervogels worden 
toegelaten van fokkers die al hun bovengenoemde dieren hebben laten enten tegen 
pseudovogelpest (NCD).  
Elke inzending van genoemde diergroepen moet vergezeld zijn van een kopie-entverklaring. De 
entverklaring moet op de vastgestelde wijze zijn ingevuld en voorzien zijn van de handtekening van 
de eigenaar van de dieren, de dierenarts die de enting heeft verricht en de datum van de enting. 
De entverklaring dient tijdens het inkooien van de dieren worden ingeleverd. Dieren zonder 
entverklaring worden niet toegelaten 
 
Voorwaarden voor het exposeren van konijnen: 
Tot deze tentoonstelling mogen alleen konijnen worden toegelaten van fokkers die al 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 zijn door de eigenaar en de dierenarts die de 
enting heeft verricht en moet een opgave bevatten van het ras, de te exposeren oormerken en de 
toegepaste entstof. De entverklaringen moet conform het model van KLN of van een bond van een 
land, dat is aangesloten bij de Europese Entente. De entverklaringen moeten bij binnenkomst van 
de TT-Hall worden ingeleverd en worden na afloop van de show niet aan de inzender 
teruggegeven. Dieren zonder entverklaring worden niet toegelaten 
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De volgende speciaalclubs hebben een DISTRICTSHOW ondergebracht. Het prijzenschema vindt u 
in de Almanak. 
 
Speciaalclub      
Konijnen 
Nationale Havana- Alaska- Gouwenaar-Luchs- Parelfeh- Beige- Marburger Feh club 
    
Hoenders 
Ned. Hoenderclub       Barnevelderclub 
Ned. Lakenvelder en Vorwerkhoender speciaalclub  Sulmtaler en Altstreier vereniging 
Ned. Speciaalclub voor Duitse en Zwitserse Hoenderrassen Ned. Leghorn club 
Vechthoenderfokkersvereniging Nederland   Welsumer club 
Ned. Sabelpoot club       Hollandse krielenfokkersc lub 
Antwerpse baardkrielen club      
   
Sierduiven 
Nationale voorburgse schildkropperclub 
 
Clubshow 
Ned. Knaagdierfokkers vereniging 
Pels en Pluim Mill 
 
Promoshow 
ZOBK 
 
Aangepast prijzenschema t.b.v. de Peelhorstshow 
Nederlandse Wyandotte club 
Nederlandse Java club 
 
 
OVERIGE PRIJZEN WELKE DOOR SPECIAALCLUBS BESCHIKBAAR ZIJN GESTELD VINDT  U TERUG IN 
DE ALMANAK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.peelhorstshow.nl 
 

Sluiting Inschrijving: 10 september 2019 
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