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VRAAGPROGRAMMA 

DRIELANDENSHOW 

Voerendaal 

 
 

OPEN TENTOONSTELLING 
VOOR KONIJNEN, HOENDERS, 

DWERGHOENDERS EN SIERDUIVEN 
 
 

27 en 28 november 2020 
Trefcentrum Kunderhoes 

Hogeweg 74 

Kunrade-Voerendaal 

Tel. 045-5750481 

Sluitingsdatum voor inschrijving 

Zondag 1 november 2020 
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CORONA VOORWOORD voor alle inzenders op de DRIELANDENSHOW 

  

Sportvrienden uit Zuid Limburg en de aangrenzende Euregio!! 

  

Door de corona pandemie zijn dit jaar in onze provincie alleen nog clubshows, in het 

noorden van onze provincie. 

In zuid Limburg is dit jaar geen enkele open show. 

Steeds meer worden we benaderd door fokkers, of het toch mogelijk is om hun dieren 

gekeurd te krijgen. 

Om onze trouwe inzenders tegemoet te komen, organiseert Nut en Sport een open show voor 

onze zusterverenigingen. 

Natuurlijk met inachtneming van de geldende corona maatregelen. 

Geen toeschouwers, uitsluitend toegankelijk voor fokkers welke dieren hebben ingezonden. 

Omdat we meer ruimte tussen de kooien willen, gaan we van ruim 500 dieren naar maximaal 

circa 350 dieren. 

Dit is afhankelijk van de afmetingen van de benodigde kooien. 

Daarom alleen fokkers van de volgende verenigingen, Tongeren –Genk – Eilendorff –KZL 

-  Heerlen e/o – en Voerendaal. 

Dit om teveel dieren en teveel afstandsverkeer te voorkomen. 

Omdat de huurprijs niet omlaag kan en de inkomsten van publiek en adverteerders 

wegvallen, 

zullen we de prijs van de ingeschreven dieren moeten verhogen, om alsnog groter verlies te 

voorkomen. 

Zo kan elke fokker alsnog zijn dieren laten beoordelen, door een kundig keurmeesterkorps. 

Dit is een geste naar onze trouwe inzenders, met hopelijk een niet te groot financieel risico. 

  

Bovenstaand betekent concreet: 

  

Donderdag  26 november inkooien van 17.00 uur tot 21.00 uur. 

  

Vrijdag 27 november, keurdag, open van 17.00 uur tot 22.00 uur, met uitslagenlijst. 

(catalogus) 

  

Zaterdag 28 november, geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur prijsuitreiking, 16.30 uur 

uitkooien, bezoek alleen voor inzenders. 

  

Graag inzenden voor 1 november!!!! 

  

  

Wiel Ladenstein, 

Voorzitter Nut en Sport 

 

  



3 

TENTOONSTELLINGSBESTUUR 

 

Erevoorzitter:     H. Janssen 

Ereleden: J. Moonen, J. Peeters, K. Erven 

Voorzitter:         W. Ladenstein   tel. 045-5752592 

2e Voorzitter en PR J. Engelen          tel. 06-53322856 

Secretaris.: S. Leclair Marktstraat 124 

  6461 CZ Kerkrade 

  Tel. 045-5352262 of 06-14958702 

  Mail: servie.leclair@outlook.com 

  Internet: www.nutensport-voerendaal.nl 

Penningmeester: L. Frusch Rabobank Voerendaal NL 85 Rabo 0154825948 

  t.n.v. Pennm. Nut en Sport Voerendaal 

   

Commissaris: Alle leden van Nut en Sport 

Voedercomm.: Onder leiding van K. Erven 

Gedelegeerde: Dhr. H. Okkersen Trichterstraat 17 6333 AD Schimmert. 

Dierenarts: Dhr. Hans Schoon Hogeweg 55 6367 BB Voerendaal 
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Keurmeesters afd. Konijnen: 
K.M. 1 Henri van Weelden  (A) HEP   

K.M. 2 Eric Maas  (A)    

  

Keurmeesters Hoenders: 

K.M. 3 Willie Kaemmerling (A) HEP   

K.M. 4 Hub Maar (B)  

  

Keurmeesters Dwerghoenders: 
K.M. 6 Geri Glastra (A) HEP   

K.M. 5 Rene v.d. Kerkhof (B)  

     

Keurmeesters Sierduiven: 

K.M.8 Martin van Uden  (A) HEP   

    

Het tentoonstellingsbestuur behoudt zich het recht voor, indien daartoe aanleiding is, 

wijzigingen aan te brengen in bovenvermeld schema. 

 

Voorwaarden voor exposeren van pluimvee 

Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoenders, dwerghoenders worden toegelaten van 

fokkers die al hun bovengenoemde dieren hebben laten enten tegen pseudo vogelpest (ncd.). 

Elke inzending hoenders en dwerghoenders dient vergezeld te gaan van een kopie van de 

entverklaring. 

Deze entverklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts, die de enting 

heeft verricht. De entverklaring dient de opgave te bevatten van het ras, het aantal dieren, 

hun gemiddelde leeftijd en de ringnummers van de betreffende dieren. 

Uit de entverklaring 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 de toegestane methode. 

Een origineel van de entverklaring wordt bewaard bij de vereniging waarvan men lid is. 

 

Zou U, Uw Hoenders nog niet geënt hebben, dan kunt U zich hiervoor nog aanmelden. 

Entstof is op 11 oktober beschikbaar. U kunt hiervoor contact opnemen met Jan 

Engelen 06-53322856 

 

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 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.  
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Tentoonstellingsreglement: 

1. Voor de algemene tentoonstellingsbepalingen zie het tentoonstellingsreglement van het 

Fac. Bureau KLN NBS  

2. Gevraagd worden alle erkende rassen en kleuren van de diergroepen Konijnen, 

Hoenders, Dwerghoenders en Sierduiven, oud en jong, mannelijk en vrouwelijk. Bij de 

konijnen tevens C-klasse. 

AOC-klasse: In alle genoemde diergroepen, dieren van een erkend ras en erkende kleur 

maar die nog niet in combinatie erkend zijn. 

Alle dieren moeten voorzien zijn van een door een KLN en NBS erkende vaste voetring 

of tatoeëring. Buitenlandse inzender vermelden hun bondsnummer. 

3. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- per enkel nummer. Porto en adm. kosten € 2,00 per 

inzender.  

4. De inschrijfformulieren moeten verzonden worden aan Servie Leclair Marktstraat 124 

6461 CZ Kerkrade tel. 045-5352262 of Mail servie.leclair@outlook.com.  

In verband met de Corona maatregelen kan het inschrijfgeld uitsluitend overmaken 

worden naar Rabobank nl85rabo0154825948 t.n.v. Pennm. Nut en Sport Voerendaal. 

5. De inschrijving sluit uiterlijk op zondag 1 november 2020 en bij een maximum aantal 

dieren van circa 350 naar gelang de kooien geplaatst kunnen worden. 

6. Inkooien: donderdag 26 november 2020, om drukte te voorkomen zal er met 

bloktijden per vereniging gewerkt worden, dit zal in overleg met het tentoonstelling 

bestuur plaatvinden. U krijgt hier bericht over. 

Om zoveel mogelijk portokosten te besparen ontvangt u de kooinummers via mail 

of op donderdag bij het inkooien. 
7. Keuring: vrijdag 27 november 2020 aanvang 8.30. De keuring is alleen toegankelijk 

voor hen die door het tentoonstelling bestuur hiervoor worden uitgenodigd. 

8. Uitkooien: zaterdag 24 november 2020 om 16.30 uur na de prijsuitreiking. Ook hier 

vragen wij om rekening met elkaar te houden en afstand.  
9. Zieken en onreine dieren worden verplaatst naar de ziekenboeg. 

10. De tentoonstelling is alleen voor inzenders geopend op vrijdag 27 november  van 

16.00 uur tot 22.00 uur en op zaterdag 28 november van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 28 november om 16.00 uur daarna uitkooien  

11. Ingezonden dieren kunnen dit jaar niet te koop worden aangeboden. 

12. In verband met de Corona maatregelen zullen alle prijzen, met uitzondering van de 

collectieprijzen, in de week na de show via de bank worden uitbetaald. 

13. Door middel van ondertekening van het inschrijfformulier geeft u toestemming dat de 

vereniging Voerendaal zaken betreffende de tentoonstelling mag publiceren. 

14. Reclames van welke aard, worden na 1 febr. 2021 niet meer in behandeling genomen. 

15. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het tentoonstellingsbestuur. 

 

  

mailto:servie.leclair@outlook.com
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Hoofdereprijzen: per diergroep 
Konijnen  

Konijnen C-Klasse 

Hoenders  

Dwerg Hoenders   

Sierduiven 

  

Bij minimum 30 dieren per diergroep.  Kampioen  € 30,- 

Bij minder dan 30 dieren, maar meer dan 15  Kampioen  € 15,-   

Bij minder dan 15 dieren vervalt hoofdereprijs 

 

Beste dier buitenlandse inzending Konijnen geldprijs € 15,- 

Beste dier buitenlandse inzending Hoenders geldprijs € 15,- 

Beste dier buitenlandse inzending Dwerg Hoenders geldprijs € 15,- 

Beste dier buitenlandse inzending Sierduiven geldprijs € 15,- 

 

Collectieprijs 

collectieprijs Konijnen levensmiddelenmand gesponsord door W. Ladenstein. 

collectieprijs Hoenders levensmiddelenmand gesponsord door J. Engelen. 

collectieprijs Dwerghoenders levensmiddelenmand gesponsord door L. Frusch. 

collectieprijs Sierduiven levensmiddelenmand gesponsord door S. Leclair 

 

De collectieprijs gaat naar de hoogst gewaardeerde collectie binnen de diergroepen. Om voor 

de collectieprijs in aanmerking te komen moeten minimaal 5 dieren in betreffende 

diergroep worden ingezonden. Een combinatie van diergroepen is niet mogelijk. Dus 

bijvoorbeeld geen 3 konijnen in combinatie met 3 hoenders. 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. 

De collectieprijs is alleen te winnen in concurrentie van 3 collecties. 

 

Rassenprijzen: 

6 t/m 12 dieren per ras  € 7.50 

13 t/m 20 dieren per ras  € 7,50   € 5,- 

21 t/m 30 dieren per ras  € 7,50   € 5,-   € 3,50 

 

Bij meer dan 30 dieren in een ras wordt scheiding gemaakt in kleur of geslacht. 

Indien in een ras minder dan 6 dieren zijn ingeschreven, worden deze samengevoegd onder 

dezelfde voorwaarde als voornoemd. 

Rassen prijzen gelden voor alle diergroepen en zijn te winnen met minimaal predicaat ZG. 

 

 

Jeugdleden prijzen: 
In iedere diergroep als boven vermeld, mits in concurrentie van min. 2 inzenders 

Mooiste dier van een jeugdlid Fraaie beker 

Mooiste dier van een jeugdlid op 1 na Fraaie beker 
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Bondsprijzen 

Ereprijs 400  

Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) stelt ereprijzen beschikbaar op alle erkende 

tentoonstellingen voor zowel de erkende klasse als de AOC en Vrije Klasse. Voor dieren in 

alle KLN-diergroepen wordt een KLN-prijs van € 5,00 beschikbaar gesteld per 20 

ingeschreven dieren mits de waardering tenminste ZG is. Ook dieren met buitenlandse EE 

merken of oorspronkelijke soorten sier- en watervogels en oorspronkelijke duiven met ringen 

van Aviornis en de NBvV 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 één 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 

toegewezen 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).  

 

NBS 

Ereprijs 800 

R-prijs van € 4,00 per 15 kooinummers ter vrije beschikking van de keurmeester. De R-prijs 

mag niet op een dier vallen waar al een prijs aan is toegekend 

 

Eremetaal: 

Dit jaar bestaat de mogelijk niet voor de keuze van eremetaal 

 

Uitbetalen gewonnen prijzen: 

In verband met de corona maatregelen zullen, met uitzondering van de collectieprijzen, 

alle prijzen in de week na de show via de bank worden uitbetaald.  

Vul uw rekeningnummer duidelijk op het inschrijfformulier in. 

 

Speciaalclubprijzen 

Op deze tentoonstelling zijn voor alle diergroepen speciaalclubprijzen uitgeloofd. 

Hiervoor verwijzen wij naar het prijzenschema zoals vermeld in de FK Almanak 2020. 

Als u op het inschrijfformulier aangeeft van welke speciaalclub u lid bent, dan zorgen 

wij er voor dat geen prijs verloren gaat. 

 

Beoordelingskaarten: 

Alle beoordelingskaarten zijn in enkelvoud. Deze hangen aan de kooien en mogen niet 

eerder dan op zaterdag bij het uitkooien door de afhalers worden meegenomen. 

Kaarten welke achterblijven zullen door het bestuur verzameld worden en op afroep 

bewaard. 
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Enkele belangrijke punten: 

Het inschrijfformulier is in Exel opgesteld dit kunt u invullen en via mail versturen. 

Helpers voor de keurdag kunnen dit kenbaar maken op het inschrijfformulier. Alleen zij die 

hier bericht over ontvangen zullen als zodanig op de keurdag worden toegelaten. 

Denk aan 

1. Bondsnummer vermeld 

2. Sluitingsdatum 1 november 2020 

3. Entbewijs inleveren op secretariaat 

4. Vermeldt op het inschrijfformulier uw mail adres 

5. Vermeldt duidelijk op inschrijfformulier groot of klein 

6. Vermeld duidelijk op inschrjfformulier uw rekeningnummer 

7. Jeugdleden laat inschrijfformulier tekenen door verenigingssecretaris 

8. Op inschrijfformulier handtekening voor akkoord tentoonstellingsreglement 

9. Vermeld de naam van de speciaalclub waar u lid van bent 


