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V O O R W O O R D 

 
 

Bij deze ontvangt u het vraagprogramma voor de 76
ste

 Clubtentoonstelling van Nut & 

Sport Stolwijk, die wordt gehouden op 15 en 16 november 2019. De tentoonstelling zal 

dit jaar in het teken staan van het jaar na het 75-jarig bestaan. 
 
Voor het goede en fijne verloop van deze dagen hebben we weer een aantrekkelijk 

prijzenpakket en zeer deskundige keurmeesters. Hiermee vertrouwen wij erop dat u in 

groten getale zal inschrijven voor onze clubtentoonstelling. Ik kan me daarom geen 

reden bedenken waarom u niet naar de Grote Haven in Haastrecht zal komen. 
  
Net als in de afgelopen jaren is de tentoonstelling op vrijdagavond vanaf 20.00 uur open. 

De prijswinnaars worden ca 20.30 uur bekendgemaakt en tevens zal dan de catalogus 

worden uitgereikt. 

 
 
Namens het bestuur 
  
Henk Groen, voorzitter a.i. 
 

 

 

 

 

 

 Sluiting inschrijving: dinsdag 29 oktober 2019 

 Inkooien:   donderdag 14 november 2019 tussen 19.00 en 21.00 uur 

 Tentoonstelling geopend: vrijdag 15 november 2019 van 20.00 tot 22.00 uur 

     zaterdag 16 november 2019 van 10.00 tot 17.00 uur 

 Prijsuitreiking:  vrijdag 15 november 2019 om 20.30 uur 

 Uitkooien:    zaterdag 16 november 2019 om 17.00 uur 

 

 

 

 

Website Nut & Sport Stolwijk: http://www.nutensport-stolwijk.nl 

 

 
 
NB. Tijdens de verenigingsactiviteiten van Nut en Sport worden foto’s gemaakt o.a. 
voor publicatie doeleinden. Indien u bezwaar heeft tegen het vermelden van uw 
gegevens in de catalogus en/of het maken van foto’s van u en uw dieren t.b.v. 
publicatie, laat dat dan weten aan het bestuur van Nut en Sport.   
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Pluimvee- en Konijnenfokkersvereniging 
"NUT en SPORT"  Stolwijk 

 
 
Aangesloten bij Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN)  
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gouda, nr. 40464831 
 
Secretaris: R. Kamer, Melkdistel 26, 2811 RA  Reeuwijk, tel. 0182-395303 
Penningmeester: A.J.J. de Heij, Van Baerlestraat 32, 2802 GK Gouda 
Email: nutensportstolwijk@gmail.com 
Bankrekening nr. NL90 INGB 0003 0707 78 t.n.v. Penn -Nut en Sport- Stolwijk te Gouda 
Website: http://www.nutensport-stolwijk.nl  
 
VRAAGPROGRAMMA 
met de inzendingsvoorwaarden van de 76

e
 clubtentoonstelling van konijnen, hoenders 

en dwerghoenders op 15 en 16 november 2019 in Verenigingsgebouw “De Grote 
Haven”, Grote Haven 40, Haastrecht, tel. 0182-501173 
 
BESTUUR 
Vacature     voorzitter 
Henk Groen    voorzitter a.i. 
Rob Kamer    secretaris 
Ton de Heij    penningmeester 
Eveline de Heij-Havelaar  2e secretaris/penningmeester 
Jan-Joost Bouwman   commissaris 
Adrie Vermeulen   commissaris 
Dennis Vermeulen   commissaris 
 
GEDELEGEERDE KLN:  
De heer H. den Butter, Tel. 0184-682375, email: hbutter1951@kpnmail.nl 
 
DIERENARTS 
Crimpenerwaert Dierenartsen, Hof ter Bergen 24, Bergambacht, tel. 0182-351695 en 
Burg. van de Willigenstraat 10a, Lekkerkerk. tel. 0180-661310.  
 
KEURMEESTERS 
B. v.d. Vlis    (A) konijnen  
A. van Drongelen-den Exter (C) konijnen 
G.J. den Blanken   (A) hoenders, (A) dwerghoenders 
 
B. v.d. Vlis    H.E.P. konijnen  
G.J. den Blanken   H.E.P. hoenders en dwerghoenders 
 
TENTOONSTELLINGSSECRETARIS 
A.J.J. de Heij, Van Baerlestraat 32, 2802 GK  Gouda, tel. 0182-528950,  
e-mail: nutensportstolwijk@gmail.com  
 
COMMISSIE VAN BIJSTAND 
Wordt in de catalogus vermeld. 
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TENTOONSTELLINGSREGLEMENT 
 
Artikel 1 

Deze tentoonstelling wordt gehouden volgens de bepalingen van het tentoonstellings-
reglement van het Facilitair Bureau KLN. Voor algemene tentoonstellingsbepalingen zie 
Almanak 2019 op de KLN website www.kleindierliefhebbers.nl. 
 
Artikel 2 
Gevraagd worden in alle erkende rassen en kleurslagen: Konijnen, Hoenders en 
Dwerghoenders, zowel jong als oud. 
 
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. De enting moet 
minimaal 2 weken en maximaal 7 maanden voor de tentoonstelling zijn verricht. Bij de 
ingang vindt controle plaats van de entverklaringen aan de hand van de merken van de 
konijnen. Niet gevaccineerde konijnen worden niet toegelaten tot de tentoonstellings-
ruimte. 
 
VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN PLUIMVEE: Tot deze tentoonstelling 
mogen alleen hoenders en dwerghoenders worden toegelaten van fokkers die al hun 
hierboven genoemde 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 moet getekend zijn door de eigenaar en door de 
dierenarts die de enting heeft verricht. De entverklaring moet een opgave bevatten van 
het ras, het aantal dieren, hun gemiddelde leeftijd en de ringnummers van de 
betreffende dieren. Uit de verklaring moet 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 door de secretaris van de vereniging waarvan men lid is. 
 
Voor konijnen die op of na 1 mei geboren zijn en minimaal 12 weken oud zijn, is er een 
aparte klasse, de z.g. Jongdierenklasse (C-klasse). Deze konijnen moeten op het 
inschrijfblad aangemerkt worden met een "C". Deze dieren kunnen alleen prijzen winnen 
die voor de jongdierenklasse (C-klasse) zijn aangegeven, dus dingen niet mee naar de 
prijzen van de open klasse. Konijnen die zijn geboren na april en die niet met een "C" 
zijn aangeduid worden ingedeeld in de open klasse. 
 
Vermeld duidelijk of het Hoenders of Dwerghoenders zijn. Groot- of Klein-Chinchilla, 
Groot- of Klein-Zilver, Licht, Midden of Donker gekleurd. Indien niets vermeld wordt, 
worden ze ingedeeld bij de grote rassen. 
 
Artikel 3 
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,00 per nummer. Voor het eerste dier hoeft geen 
inschrijfgeld betaald te worden. De catalogus kost € 2,00. Per adres wordt met één 
catalogus volstaan.  
 
 

http://www.kleindierliefhebbers.nl/
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Iedere inzender moet in het bezit zijn van een geldige fokkerskaart. De inzender is 
verplicht zijn/haar KLN fokkerskaartnummer op te geven. 
 
Artikel 4 
Alle dieren moeten zijn voorzien van een door KLN erkende voetring of van een 
tatoeëermerk. De dieren moeten eigendom zijn van de inzender. Bij fraude kan de 
gehele inzending worden gediskwalificeerd. 
 
Artikel 5 
Inschrijven kan d.m.v. bijgaand inschrijfformulier of per e-mail:  
nutensportstolwijk@gmail.com. De inschrijving sluit op dinsdag 29 oktober 2019. 
Inschrijvingen die na deze datum binnenkomen worden niet meer geaccepteerd. Het 
verschuldigde inschrijfgeld kan gelijktijdig met het versturen van de inschrijfbladen 
worden voldaan bij de tentoonstellingsadministratie p/a A.J.J. de Heij, Van Baerlestraat 
32, 2802 GK  Gouda, op bankrekening nr. NL90 INGB 0003 0707 78 worden gestort 
t.n.v. Penm. "Nut en Sport" Stolwijk te Gouda,  contant tijdens de ledenvergadering van 
29 oktober 2019 of bij het inkooien. Het inschrijfgeld moet uiterlijk bij het inkooien 
worden voldaan. 
Men wordt verzocht per diergroep een apart inschrijfblad te gebruiken. 
 
Artikel 6 
Bij niet inzenden vervallen de verschuldigde inschrijfgelden aan de tentoonstellingskas. 
Tijdens de tentoonstelling mogen er geen dieren uit de kooien worden gehaald. Het 
gebruik van keurstokjes is verboden. 
 
Artikel 7 

Inkooien van de ingeschreven dieren: donderdag 14 november 2019 tussen 19.00 en 
21.00 uur. 
 
Artikel 8 

Uitkooien van de dieren: zaterdag 16 november 2019, 17.00 uur. 
 
Artikel 9 
De besloten keuring vindt plaats op vrijdag 15 november 2019. Toegang hebben alleen 
die personen die bij de keuring een taak hebben. De beslissingen van de keurmeesters 
zijn bindend.  
 
Artikel 10 
De tentoonstelling is geopend vanaf vrijdag 15 november 2019 om 20.00 uur. De 
prijsuitreiking is om 20.30 uur. Daarna wordt de catalogus uitgereikt. 
 
De tentoonstelling is geopend op:  
- vrijdag 15 november 2019 van 20.00 tot 22.00 uur; 
- zaterdag 16 november 2019 van 10.00 tot 17.00 uur. 
Entree is gratis. 
 
Het secretariaat is geopend vrijdag van 20.15 tot 22.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 
16.00 uur. 
 
Artikel 11 
Ereprijzen kunnen alleen worden gewonnen als de dieren minimaal predikaat ZG 
behaald hebben.  
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Artikel 12 
Zieke of onreine dieren worden uit de tentoonstellingszaal verwijderd en moeten door de 
eigenaar zo spoedig mogelijk mee naar huis worden genomen. 
 
Artikel 13 
Verkoop is alleen geldig door bemiddeling van het tentoonstellingsbestuur. De verkoper 
betaalt 10% van de verkoopprijs aan de tentoonstellingskas. Verkoopkaarten zijn 
verkrijgbaar bij het secretariaat à € 0,50. De koper moet zelf voor emballage zorgen. 
 
Artikel 14 
Nut en Sport Stolwijk is niet aansprakelijk voor sterfte, schade of verloren gaan van de 
ingezonden dieren. Evenmin is de vereniging aansprakelijk voor enig ander eigendom 
van de inzender, vermissing van of schade aan enig eigendom van bezoekers of 
inzenders. 
 
Artikel 15 
Reclames/klachten betreffende deze tentoonstelling van welke aard dan ook kunnen na 
15 januari 2020 niet meer in behandeling worden genomen. 
 
Artikel 16 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
 
       Het Bestuur 
 
NB. Tijdens de verenigingsactiviteiten van Nut en Sport worden foto’s gemaakt o.a. voor 
publicatie doeleinden. Indien u bezwaar heeft tegen het vermelden van uw gegevens in 
de catalogus en/of het maken van foto’s van u en uw dieren t.b.v. publicatie, laat dat dan 
weten aan het bestuur van Nut en Sport.   
 

Ieder lid kan in de catalogus een advertentie plaatsen, eventueel met foto’s van het ras 
of de rassen die hij of zij fokt. De kosten zijn € 7,50 voor een advertentie van een kwart 
pagina. Advertenties moeten tegelijk met het inschrijfblad uiterlijk dinsdag 29 oktober 
2019 worden ingeleverd of per email worden ingestuurd aan 
nutensportstolwijk@gmail.com. Voorbeeld van een advertentie: 
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HOOFDEREPRIJZEN 
1*. Oorkonde met foto en geldprijs van € 15 of een beker voor het fraaiste konijn in 

de open klasse  
2*. Oorkonde met foto en geldprijs van € 15 of een beker voor het fraaiste grote 

hoen 
3*. Oorkonde met foto en geldprijs van € 15 of een beker voor het fraaiste 

dwerghoen 
4. Jan van Eijk herinneringsbeker voor de mooiste ram en voedster van één 

inzender in één ras en één kleur, zowel Open Klasse als C-klasse  
5. Beker voor het fraaiste konijn van een jeugdlid  
6. Beker voor het fraaiste grote hoen van een jeugdlid 
7. Beker voor het fraaiste dwerghoen van een jeugdlid 
8. Geldprijs € 7.50 of beker voor het fraaiste konijn in de C-klasse 
9** Boerenkaasje voor de beste 4 konijnen van één inzender, uit zowel de open  
 klasse als de jeugdklasse, door die inzender aangekruist op het inschrijfblad.  
             Deze dieren hoeven niet tot hetzelfde ras te behoren. 
10** Boerenkaasje voor de beste 4 grote hoenders van één inzender, door die 
 inzender aangekruist op het inschrijfblad. Deze dieren hoeven niet tot hetzelfde  
              ras te behoren. 
11** Boerenkaasje voor de beste 4 dwerghoenders van één inzender, door die 
 inzender aangekruist op het inschrijfblad. Deze dieren hoeven niet tot hetzelfde  
              ras te behoren. 
* Hoofdereprijs 1 t/m 3: op het inschrijfblad moet de inzender aangeven of hij/zij een       
geldprijs wil of een beker.  
Idem hoofdereprijs 8: geldprijs €7.50 of beker. 
** Hoofdereprijs 9 t/m 11 geldt voor door de inzender op het inschrijfblad aangekruiste 4 
dieren per diergroep.  
 
EREPRIJZEN KONIJNEN 
12.      Voerwaardebon voor het fraaiste konijn op één na 
13. Geldprijs van € 5 voor het mooiste konijn op twee na 
 
Prijswinnaars van prijzen 1, 12 of 13 dingen niet mee naar prijzen 14 t/m 19. In geval 
konijnen prijs 1, 12 of 13 gewonnen hebben, wordt een prijs voor hetzelfde konijn uit de 
prijzen 14 t/m 19  niet toegekend. 

 
14. Geldprijs van € 5 fraaiste grote rassen 
15. Geldprijs van € 5 fraaiste midden rassen 
16. Geldprijs van € 5 fraaiste bijzondere haarstructuur 
17. Geldprijs van € 5 fraaiste kleine rassen 
18. Geldprijs van € 5 fraaiste dwergrassen  
19. Geldprijs van € 5 fraaiste tekeningrassen 
 
* bij 10 of meer ingezonden dieren een geldprijs van 2,50 voor het op één na fraaiste 
dier (14 t/m 19) 
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EREPRIJZEN GROTE HOENDERS 
20. Voerwaardebon voor het mooiste grote hoen van het andere geslacht  
 dan de kampioen 
* bij 10 of meer ingezonden dieren een geldprijs van 2,50 voor het op twee na fraaiste 
dier  
 
Rassenprijzen Grote Hoenders 
21. Geldprijs voor de mooiste van het ras; bij min. 8 dieren € 5 
22. F-prijs** 
 
EREPRIJZEN DWERGHOENDERS 
23. Voerwaardebon voor het mooiste dwerghoen van het andere geslacht  
 dan de kampioen 
* bij 10 of meer ingezonden dieren een geldprijs van 2,50 voor het op twee na fraaiste 
dier  
 
Rassenprijzen Dwerghoenders 
24. Geldprijs voor de mooiste van het ras; bij min. 8 dieren € 5 
25. F-prijs** 
 
**  F-prijs:  Aan ieder dier, dat buiten de overige prijzen valt en dat minimaal 
   predikaat F scoort, wordt een geldprijs van € 1 toegekend 
 
In situaties waarin het vraagprogramma niet voorziet beslist het bestuur 
 
Wilt u meehelpen bij het opbouwen van de tentoonstelling, tijdens de keurdag of bij het 
opruimen, meld dit dan s.v.p. aan het bestuur. 
 
 ****** 
KLEINDIER LIEFHEBBERS NEDERLAND – KLN prijzen: 

Ereprijs 400 - Kleindier Liefhebbers Nederland stelt voor dieren in alle KLN-
diergroepen op alle erkende tentoonstellingen voor zowel de erkende- als de 
Internationale klasse, AOC en Vrije klasse een KLN-prijs van € 5,00 
beschikbaar per 20 ingeschreven dieren mits het predicaat tenminste ZG is. 
Ook dieren met buitenlandse EE merken of oorspronkelijke soorten sier- en 
watervogels met ringen van Aviornis en de NBvV komen in aanmerking. Deze 
prijzen zijn ter vrije beschikking van de keurmeester en worden bij voorkeur 
toegekend aan dieren die geen andere prijzen hebben gewonnen. 

Secr. mw. B.T.M. Sanders, Van Galenstraat 4, 7622 XP Borne  
Tel. 074-2664735. e-mail: secretaris@kleindierliefhebbers.nl, 
www.kleindierliefhebbers.nl 

 

 

http://www.kleindierliefhebbers.nl/

