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Voorwoord 
 

Beste Sportfokkers en Kleindierliefhebbers, 
 
Met trots presenteert Kleindierliefhebbers Zuid Limburg haar eerste 
vraagprogramma. Een nieuwe vereniging ontstaan uit de voormalige verenigingen uit 
Born, Brunssum, Bunde, Geleen en Margraten.  
 
Met veel enthousiasme is het nieuwe verenigingsbestuur aan de slag gegaan om een 
half jaar na de formele samenvoeging/oprichting toch een show te organiseren. 
Met dank aan de familie Timmers van het gelijknamige loonbedrijf uit Schimmert dat 
ons spontaan de mogelijkheid biedt de show in hun hal te organiseren. 
 
Het is geweldig te ervaren hoe positief de leden het nieuwe initiatief oppakken en er 
de schouders onder zetten. 
Opeens zijn we van dezelfde vereniging. Hoewel velen van ons al tal van shows voor 
hun voormalige club georganiseerd hebben, staan we nu toch voor een nieuwe 
uitdaging. In een nieuwe locatie en met een nieuw team gaan we proberen er iets 
moois van te maken. 
 
Een eerste OPEN show op 8, 9 en 10 november, die hopelijk door alle sportfokkers 
aangegrepen wordt om dit geweldige nieuwe initiatief tot een succes te maken. Voor 
u als individueel lid maar vooral ook voor onze  
kleindierhobby in de meest brede zin. 
 
U ondersteunt ons door vooral deel te nemen. Hoe meer inzenders, hoe meer sport. 
En daar is het toch allemaal om begonnen. 
 
Mede namens het bestuur bedank ik alvast alle inzenders, leden, begunstigers, 
sponsoren, de familie Timmers en vrijwilligers voor de reeds ontvangen en te 
ontvangen steun en medewerking. 
Samen gaan we voor onze sport en hobby. 
 
 
Namens het Bestuur van Kleindierliefhebbers Zuid Limburg 
Felix Gerards 
Voorzitter 
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Kleindierliefhebbers Zuid Limburg nodigt U, zowel onze Nederlandse alsook 
buitenlandse inzenders, van harte uit voor de Open Tentoonstelling op 8,9 en 10 
november 2019. Adres tentoonstellingsgebouw:  
Loonbedrijf Gebr. Timmers; Kleverstraat 14; 6333 AB Schimmert.  
 
Gevraagd worden: 
- Hoenders en dwerghoenders - Konijnen (ook in de C-klasse) 
- Serama’s (ook jeugdklasse) - Cavia’s 
- Sier- en watervogels - Oorspronkelijke duiven - Sierduiven 
Van alle diergroepen kunnen enkele nummers van alle erkende rassen en kleurslagen 
(ook AOC en Vrije klasse), man en vrouw, oud en jong, worden ingeschreven. 
Konijnen die ingezonden worden in de C-klasse dienen de minimale leeftijd van 16 
weken te hebben. Jongere dieren worden niet toegelaten. 
In de diergroepen konijnen en cavia’s is er een internationale klasse.  
Cavia’s kunnen worden ingeschreven in de klassen: 
A = ouder dan 9 maanden; B = 6 t/m 9 maanden en C = 3 t/m 5 maanden. 
Alleen de Internationale Klasse wordt volgens de Europese standaard gekeurd. 
 
TENTOONSTELLINGSBESTUUR: 
Voorzitter:     F. Gerards  
Algemeen TT-Secretaris:  E. Maas email: secretaris@kzl.li  
Penningmeester:   P. Schwanen 
Gedelegeerde FB:   J. Schaareman, Gielenhofweg 13, 5987 NA Egchel  

077 – 3074231 
Veterinair toezicht:   Diergezondheidscentrum Zuid Limburg,  

Heideveldweg 8, 6414 XL Heerlen. 
 

Inschrijven 
Door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier PER POST of EMAIL naar: KZL 
Tentoonstelling; p.a. Moutheuvellaan 3, 6365 AX Schinnen. Info@kzl.li 
 
Kosten inschrijving: 
Inschrijfgeld per enkel nummer: € 3,75 
Jeugd per enkel nummer € 3,00 
Siervogels in eigen kooi ( t/m ringmaat 5,5 ): € 2,00 
Koppels oorspronkelijke watervogels: € 6,50 
Verkoopkaarten kosten € 1,00.  
Per gezin is één catalogus verplicht € 3,00 
Administratiekosten per inzender € 3,00 
 

mailto:secretaris@kzl.li
mailto:Info@kzl.li
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Betalingen: 
Betaling van het verschuldigde bedrag GELIJKTIJDIG met het indienen van het 
inschrijfformulier, overmaken op Rabobank-rekeningnummer: 
NL77 RBRB 0782 9329 83 TNV Kleindierliefhebbers Zuid Limburg onder vermelding 
van uw naam. 
Uw inschrijving is pas definitief indien de betaling bij ons binnen is. 
Buitenlandse inzenders kunnen ook TIJDENS het inkooien betalen ! 

 
De inschrijving sluit op 24-10-2019 

 
TENTOONSTELLINGSPROGRAMMA: 

 
Opening: De officiële opening vindt plaats op zaterdag 9 november 2019 om 20.00 
uur. Tijdens de opening zijn het secretariaat en de tentoonstelling gesloten.  
Openingstijden:  
Vrijdag 8 november 2019 van 17.00 uur tot 21.00 uur. (Op vrijdag is er geen catalogus 
beschikbaar) ; Zaterdag 9 november 2019 van 10.00 uur tot 20.00 uur; Zondag 10 
november 2019 van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
Openingstijden secretariaat: zaterdag 9 november 2019 van 11.00 uur tot 20.00 uur. 
Zondag 10 november 2019 van 11.00 uur tot 16.00 uur. 
Inkooien: donderdag 7 november 2019 tussen 18.00 en 22.00 uur. 
Keuring: vrijdag 8 november 2019. 
(alleen toegankelijk voor keurmeesters en helpers) 
Uitkooien: zondag 10 november 2019 tussen 16.00 en 16.30 uur. 
Toegangsprijs: GRATIS ENTREE, met vrijwillige gave. 
 

KEURMEESTERS: 
Konijnen: 
A. Hertogh (B) (HEP) Groot Lotharinger; Klein Lotharinger; Pappillon; Groot 

Zilver; Klein Zilver; Rex; Tan; 
 
A de Vos.(A) (HEP) Kleurdwerg; Pool; Alaska; Havana; Belgische Haas; 

Deilenaar; Satijn; Luchs; Angora; Alle overige rassen. 
 
H. de Klein (A) (HEP)(voorzitter) Vlaamse Reus; Franse Hangoor;  

Engelse Hangoor; Duitse Hangoor; Kunder Hangoor; 
NHD; Zwartgrannen; Klein Chinchilla; Marter; van 
Zilvervos; 
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Cavia’s:  
Ilse Hollander-v.d. Kamp (A) (HEP) Alle beharingen en kleuren in alle klassen A,B of C 
 
Grote Hoenders:  
M. Griekspoor (A)  Altsteirer; Sulmtaler; Sultan hoen; Jersey Giant; Australorp;  Brugs 
Vechthoen; Luiks Vechthoen; Appenzeller Spitskuif; Amrock 
 
C. Vlaardingenbroek (A) (HEP) Alle Overige rassen 
 
Wessel Kok (C): Hollands Kuifhoen; Nederlands Baardkuifhoen; Brabanter;  
Kraaikop; Lakenvelder; Barnevelder; Noord-Hollands hoen; Brabants Boerenhoen; 
Braekel; Mechels hoen; Orpington;; - Zijdehoen 
 
Dwerghoenders:  
M. Griekspoor (A) (HEP) Alle overige rassen  
 
C. Vlaardingenbroek (A) Hollandse Kuifhoenkriel; Nederlandse Baardkuifkriel;  
Brabanterkriel; Kraaikopkriel; Lakenvelderkriel; Barnevelderkriel; Noord-Hollandse 
kriel; Brabantse Boerenhoenkriel; Mechelse kriel; Aarschotse kriel; La Flèche kriel;  
Houdankriel. 
 
Wessel Kok (C)   Orpingtonkriel; Appenzeller Spitskuifkriel; Altsteirerkriel;  
Sulmtalerkriel; Australorpkriel; Zijdehoenkriel; Luikse Vechtkriel; Tiense Vechtkriel; 
Java Kriel.  
 
Serama’s:  
M. Griekspoor (A) (HEP)  Alle erkende dieren 
 
Siergevogelte 
A. Broers (C) (HEP)   Alle Fazanten en Patrijzen  
 
P. Botden (C)    Alle Kwartels 
 
Oorsponkelijke Duiven: 
A. Broers (C) (HEP)   Alle Rassen 
 
 
Oorspronkelijke Watervogels:  
P. Botden (A) (HEP)   Alle Rassen 
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Gedomesticeerde Watervogels: 
P. Botden (C) (HEP)   Alle Rassen 
 
Sierduiven:  
G Kelderman (A) (HEP)  Alle Rassen 
 
Het bestuur heeft het recht indien nodig keurmeesters toe te voegen en/of 
wijzigingen aan te brengen. 

 
Internationale klasse 

De dieren in deze klasse worden gekeurd naar de Europese standaard. 
Konijnen: 
J Tings (A) (HEP) 
 
Cavia’s: 
Ilse Hollander-v.d. Kamp (A) HEP  

 
HOOFD-EREPRIJZEN (H.E.P.) 

€ 50,00 bij meer dan 50 dieren per groep 
€ 25,00 bij minder dan 50 dieren per groep, met een minimum van 25 dieren (hierna 
vervalt de prijs). 
1.   Beste Konijn 
2.   Beste Cavia, A, B of C klasse 
3.   Beste Grote Hoen 
4.   Beste Dwerghoen 
5.   Beste Serama 
6.   Beste Gedomesticeerde watervogel  
7.   Beste Oorspronkelijke watervogel 
8.   Beste diergroep: Frankolijn, Kwartel, Patrijs 
9.   Beste diergroep: Fazant, Tragopaan,Oorspr. Kamhoenders, Pauw, Kalkoen, 
      Parelhoender en overige Siervogels. 
10.Beste Oorspronkelijke Duif. 
11.Beste Sierduif 
 

HEP PRIJZEN in geld € 12,50 
Prijs vervalt bij minder dan 50 dieren per groep 

13. Beste Konijn op 1 na 
14. Beste Cavia op 1 na 
15. Beste Grote Hoen op 1 na 
16. Beste Dwerghoen op 1 na 
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17. Beste Serama op 1 na 
18. Beste Gedomesticeerde watervogel op 1 na 
19. Beste Oorspronkelijke watervogel op 1 na 
20. Beste diergroep: Frankolijn, Kwartel, Patrijs.  
21. Beste diergroep: Fazant, Tragopaan,Oorspr. Kamhoenders, Pauw, Kalkoen,   
       Parelhoender en overige Siervogels op 1 na 
22. Beste Oorspronkelijke Duif op 1 na 
23. Beste Sierduif op 1 na 

EREPRIJZEN 
C klasse 

24. € 35,00 voor de fraaiste in de klasse bij meer dan 50 dieren 
25. € 20,00 voor de fraaiste in de klasse bij minder dan 50 dieren in de klasse 
       met een minimum van 25 dieren (hierna vervalt de prijs). 

 
EREPRIJZEN 
AOC klasse 

26. € 20,00 voor de fraaiste in de klasse bij meer dan 30 dieren in de klasse 
27. € 15,00 voor de fraaiste in de klasse bij minder dan 20 dieren in de klasse,     
       met een minimum van 10 dieren (hierna vervalt de prijs). 

 
EREPRIJZEN 
Vrije klasse 

28. € 20,00 voor de fraaiste in de klasse bij meer dan 30 dieren in de klasse 
29. € 15,00 voor de fraaiste in de klasse bij minder dan 20 dieren in de klasse,     
       met een minimum van 10 dieren (hierna vervalt de prijs). 

 
RASSENPRIJZEN voor alle diergroepen. 

(Exclusief de AOC, Vrije klasse.) 
30. van 6 t/m 10 Dieren beste dier € 6,- 
31. van 11 t/m 19 Dieren beste dier € 7,- 
32. van 11 t/m 19 Dieren op 1 na € 5,- 
33. van 20 t/m 30 Dieren beste dier € 8,- 
34. van 20 t/m 30 Dieren op 1 na € 6,- 
35. van 20 t/m 30 Dieren op 2 na € 4,- 
36. bij meer dan 30 Dieren beste dier € 10,- 
37. bij meer dan 30 Dieren op 1 na € 8,- 
38. bij meer dan 30 Dieren op 2 na € 6,- 
39. bij meer dan 30 Dieren op 3 na € 4,- 
Bij minder dan 6 dieren per ras vindt samenvoeging van rassen plaats. Hiervoor 
gelden dezelfde voorwaarden als hierboven.  
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EREPRIJZEN JEUGDLEDEN 

Jeugdleden, minimaal 6 dieren per groep (incl Internationale klasse) 
40. Blijvende herinnering voor beste konijn 
41. Blijvende herinnering voor beste cavia 
42. Blijvende herinnering voor beste grote hoen 
43. Blijvende herinnering voor beste dwerghoen 
44. Blijvende herinnering voor beste serama 
45. Blijvende herinnering voor beste Gedomesticeerde watervogel  
46. Blijvende herinnering voor beste Oorspronkelijke watervogel 
47. Blijvende herinnering voor beste diergroep: Frankolijn, Kwartel, Patrijs.  
48. Blijvende herinnering voor beste diergroep: Fazant, Tragopaan,Oorspr.    
       Kamhoenders, Pauw, Kalkoen, Parelhoender en overige Siervogels. 
49. Blijvende herinnering voor beste diergroep: Oorspronkelijke Duif. 
50. Blijvende herinnering voor beste Sierduif 
51. Blijvende herinnering voor beste A.O.C.klasse 
52. Blijvende herinnering voor beste vrije klasse 
 

PRIJZENSCHEMA INTERNATIONALE KLASSE 
EREPRIJZEN 

Internationale klasse (geldt voor Konijnen en Cavia’s) 
53. € 50,00 bij meer dan 50 dieren IN DE KLASSE 
54. € 25,00 bij minder dan 50 dieren in de klasse, met een minimum van 25    
       dieren (hierna vervalt de prijs). 

 
HEP PRIJZEN Internationale klasse in geld € 12,50 
Prijs vervalt bij minder dan 40 dieren per groep 

 
55. Beste Konijn internationale klasse op 1 na 
56. Beste Cavia internationale klasse op 1 na 
 

RASSENPRIJZEN voor alle internationale diergroepen. 
 
57. van 6 t/m 10 Dieren beste dier € 6,- 
58. van 11 t/m 19 Dieren beste dier € 7,- 
59. van 11 t/m 19 Dieren op 1 na € 5,- 
60. van 20 t/m 30 Dieren beste dier € 8,- 
61. van 20 t/m 30 Dieren op 1 na € 6,- 
62. van 20 t/m 30 Dieren op 2 na € 4,- 
63. bij meer dan 30 Dieren beste dier € 10,- 
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64. bij meer dan 30 Dieren op 1 na € 8,- 
65. bij meer dan 30 Dieren op 2 na € 6,- 
66. bij meer dan 30 Dieren op 3 na € 4,- 
Bij minder dan 6 dieren per ras vindt samenvoeging van rassen plaats. Hiervoor 
gelden dezelfde voorwaarden als hierboven.  
 
67. PRIJZEN LANDELIJKE BONDEN en SPECIAALCLUBS. 
Voor prijzen beschikbaar gesteld door de Bonden en Speciaalclubs, zie Almanak 2019. 
 
VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN PLUIMVEE. 
Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoenders, dwerghoenders en siervogels 
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 gaan van 
een 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 verklaring 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. 
Pluimveefokkers: denk aan het inleveren van het entbewijs bij het inkooien ! 
 
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 moet getekend zijn door 
de eigenaar en de dierenarts die de enting heeft verricht en moet een opgave te 
bevatten van het ras, de te exposeren oormerken en de toegepaste entstof. 
De gedelegeerde controleert de entbewijzen steekproefsgewijs. Momenteel kennen 
we de volgende entstoffen, maar die lijst kan wijzigen. Zie dus geregeld de website 
van KLN 
onder RHD enting. 
a. RHD type 2: Eravac (9 maanden bescherming) 
b. RHD type 1 en 2: Filavac vhd k c+v (combinatie in 1 spuit en 12 maanden 
bescherming) 
De enting is 10 dagen na vaccinatie werkzaam en de entverklaring is 9 maanden voor 
Eravac enting en 12 maanden voor Filavac vhd k c+v geldig voor tentoonstellingen en 
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andere samenkomsten met konijnen. Dat is belangrijk voor de eerste samenkomst en 
de laatste tentoonstelling. 
Het enten geeft geen ent-reactie, maar kan wat vaccinatieschade geven in de vorm 
van o.a. knobbeltjes, kale plekjes of witte pluisjes. Het KLN bestuur stelt dat dit geen 
invloed mag hebben op de beoordeling van de dieren! 
Konijnenfokkers: denk aan het inleveren van het entbewijs bij het inkooien ! 
 
ALGEMENE TENTOONSTELLINGSBEPALINGEN 
1. Voor de Algemene Tentoonstellingsbepalingen: 
zie www.kleindierliefhebbers.nl/tentoonstelling/reglementen. 
2. Deze tentoonstelling is een Open Tentoonstelling met onderbrenging van de 
internationale klasse voor Konijnen en Cavia’s. 
3. Inschrijvingen moeten op het meegezonden inschrijfformulier worden vermeld. 
4. Het formulier wordt door de inzender ondertekend als bewijs dat hij/zij de 
tentoonstellingsbepalingen aanvaard. 
5. Betaling van het verschuldigde inschrijfgeld dient gelijktijdig te worden voldaan. 
6. Bij niet inzenden van dieren moeten door de inzender de verplichte kosten 
zijn/worden voldaan. Er is geen recht van restitutie van het inschrijfgeld bij niet 
inzenden! 
7. Alleen oorspronkelijke watervogels kunnen worden ingeschreven als koppel. Een 
koppel bestaat uit een mannelijk en een vrouwelijk dier. Deze worden als enkel 
nummer gekeurd. 
8. De dieren moeten voorzien zijn van een door de F.B. erkende voetring. 
Een uitzonder geldt voor oorspronkelijke sier- en watervogels en oorspronkelijke 
duiven, welke ook met een Aviornis-ring of Vogelbond-ring geringd mogen zijn. 
Konijnen dienen voorzien te zijn van een tatoeëring, uitgezonderd cavia’s en kleine 
knagers. 
9. Inzenders van oorspronkelijke duiven en kwartels met een voorgeschreven 
ringmaat t/m 5,5 mm, mogen hun dieren in eigen kooien huisvesten. Hiervoor dienen 
de zgn. parkietenkooien (afm. b:50cm x h:40cm x d:25cm) gebruikt te worden. 
Geef op Uw inschrijfformulier aan welk(e) dier(en) U in eigen kooi instuurt ! 
10. Alle dieren worden gedrenkt! 
11. Gekeurd wordt volgens de standaard van de Nederlandse Bonden.  
12. Alleen de Internationale Klasse wordt volgens de Europese standaard gekeurd. 
13. Als dieren ingestuurd worden die volgens de vigerende standaard(s) niet erkend 
zijn, kunnen die volgens regels van de AOC of Vrije Klasse ingedeeld worden. 
14. Beoordelingskaarten zijn in enkelvoud en mogen pas na het uitkooien van de 
dieren worden meegenomen. 
15. Beoordelingskaarten en de catalogus worden NIET nagezonden ! 
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16. Ereprijzen kunnen alleen gewonnen geworden worden met een minimum 
predicaat ZG of 93 punten. 
17. Gewonnen ereprijzen kunnen op het secretariaat worden afgehaald. 
18. De catalogus is op zaterdag vanaf 12.00 uur verkrijgbaar aan de entree. 
19. Ingezonden dieren kunnen te koop worden aangeboden zowel op het 
inschrijfformulier als tijdens de tentoonstelling. Alleen via bemiddeling van het 
tentoonstellingsbestuur. Verkoopkaarten kosten € 1,00.  
Er zijn géén verdere kosten aan verbonden. Gekochte dieren kunnen op zondag vanaf 
15.00 uur afgehaald worden. Het verkoopbureau is geopend tijdens de 
openingstijden van het secretariaat. 
20. Uw dieren kunnen gefotografeerd worden voor PR-doeleindes. 
21. De door U op het inschrijfformulier ingevulde persoonsgegevens, zullen enkel en 
uitsluitend worden gebruikt t.b.v. de registratie, kennisgeving en overige vormen van 
communicatie van/over deze tentoonstelling en aan de overkoepelende organisaties 
dan wel van overheidswege noodzakelijk te geven informatie. 
22. Reclames, van welke aard dan ook, worden 2 maanden na de show niet meer in 
behandeling genomen. 
23. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het Bestuur. 

Privacy verklaring 
Door in te zenden op de open tentoonstelling van Kleindierliefhebbers Zuid Limburg 
gaat u akkoord met onderstaande opsomming: 

• Uw NAW- gegevens , e-mailadres, telefoonnummer, lidmaatschap 
kleindiervereniging en uw bondsnummer worden bewaard in onze 
showadministratie welke door het secretariaat wordt beheerd. 

• Gegevens worden bewaard om u het komende jaar een uitnodiging te sturen. 

• U gaat akkoord met uw vermelding (NAW en Bondsnummer) in de catalogus. 

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

• De namen van de hoofdereprijs winnaars zullen worden vermeld op Facebook 
en/of op de Website. 

• 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 het secretariaat op nemen. 

 
Bezoek ook eens onze website: www.kzl.li 
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Afzender: 
Secretariaat KZL 
Moutheuvellaan 3 
6365 AX Schinnen 


