
Vraagprogramma 
 

VOOR DE  OPEN TENTOONSTELLING 
 

HOGELANDSHOW 
van P.K.V. ’t Hoogeland te Uithuizermeeden 
 
Voor Hoenders, Dwerghoenders, Serama’s en Konijnen (ook ”C” klasse konijnen) 
 
 

GEVESTIGD TE UITHUIZERMEEDEN EN 
AANGESLOTEN BIJ DE KLEINDIER LIEFHEBBERS NEDERLAND 
EN DE DIERENPARADE NOORDSHOW 
 

 

TE HOUDEN OP: VRIJDAG 19 EN 
ZATERDAG 20 NOVEMBER 2021   
 

 

 

In het dorpshuis "’t BOMMELHOES" 
Oudedijksterweg 22 
9982 HE  Uithuizermeeden 
Tel. 0595-412225 
 
www.hogelandshow.nl 
www.pkv.uithuizermeeden.nl 
info@pkv.uithuizermeeden.nl 

 

 

 

 
 

 
SLUITING INSCHRIJVING VRIJDAG 5 NOVEMBER 2021 

 

 Vrijdagavond 
 19:00 – 22:00 uur 
 
Zaterdag!!! 
10:00 – 17:00 uur 



 
TENTOONSTELLINGSBESTUUR 

 

Voorzitter  :  Dhr. J.H. Schanssema 

2e Voorzitter  : Dhr. W. Knooihuizen            

Secretaris  :  Vacant 

Penningmeester  : Dhr. T. Medendorp 

 

    Erelid  : Dhr. T. Brontsema 

 

COMMISSIE VAN BIJSTAND 

Leden PKV ’t Hoogeland te Uihuizermeeden 

 

TT-SECRETARIS / PENNINGMEESTER VAN DE SHOW 

Dhr. T. Brontsema 

Paul Krugerstraat 9 

9953 RB  BAFLO 

Tel. 0595 – 42 47 79 

LET OP! NUMMER  IBAN: NL38RABO 0337 7940 14  t.n.v. P.K.V. ‘t Hoogeland 

Email:  info@pkv.uithuizermeeden.nl 

 

GEDELEGEERDE  FACILITAIR  BUREAU 

? 

 

 

Tel. 0599-312081 
 

CONTROLERENDE  DIERENARTS 

Dierenartsenpraktijk R. Klaver 

Wethouder Veenkamplaan 38 

9934 JS  Delfzijl 

Tel. 0596 – 61 92 21 

 

KEURMEESTERS (wijzigingen voorbehouden) 

 

GROTE HOENDERS: 

Dhr. H. Ketelaar (A) 

Dhr. J. Wever (B) 

H.E.P. Dhr. H. Ketelaar (A) 

 

SERAMA’S 

Dhr. J. Wever 

H.E.P. Dhr. J. Wever 

 

  

 

 
 

Bestuurslid :  Dhr. K. Haan 

Bestuurslid :  Dhr. R. de Vries 

TT-secretaris :  Dhr. T. Brontsema 
 

DWERGHOENDERS 

Dhr. H. Ketelaar (A) 

Dhr. J. Wever (B) 

H.E.P. Dhr. H. Ketelaar (A) 

KONIJNEN: 

Dhr. B. Apperlo (A) 

Dhr. J. Timmer (C) 

H.E.P. Dhr. B. Apperlo (A) 



Beste sportfokker,  
 

Voor u ligt het vraagprogramma van de Hogelandshow  

van Pluimvee- en Konijnenfok Vereniging ’t Hoogeland te Uithuizermeeden. 

 

Als ik dit schrijf zitten we nog in de naweeën van de coronacrisis. Een nare en onzekere tijd 

gaat langzamerhand weer richting het “normale”.  

De eerste jongdierendagen zijn weer geweest en we zien hoopvol uit naar de toekomst. 

En zo hebben we weer plannen kunnen maken voor de tentoonstelling. 

 

Ondanks alle “perikelen” willen we toch proberen een leuke show neer te zetten in onze 

locatie “’t Bommelhoes” aan de Oudedijksterweg 22 te Uithuizermeeden. 

Het inkooien is op woensdagavond 17 november van 19:00 – 20:00 uur. 

Dit jaar hebben we ook weer een goed team van keurmeesters die hun best zullen doen om de 

dieren van een goed predicaat te voorzien. 

 

Een grote verandering voor onze show zijn de openingstijden. Jarenlang hebben we onze 

show op zaterdagavond open gehad. We hebben in de ledenvergadering afgesproken dat de 

openingstijden zullen zijn van onze show: 

- vrijdag 19 november 2021 van 19.00 tot 22.00 uur  

- zaterdag 20 november 2021 van 10.00 tot 17.00 uur   

 

We stellen het zeer op prijs om u opnieuw, of voor het eerst, te mogen verwelkomen met uw  

fokresultaten van dit seizoen. Ook overjarige dieren zijn natuurlijk van harte welkom. Als u 

van iemand hoort die misschien ook op onze show wil gaan inzenden en geen 

vraagprogramma heeft ontvangen kunt u deze ook aanvragen via onze website 

www.hogelandshow.nl. 

 

Hopelijk besluit u als fokker om dieren op onze show in te zenden. Vanzelfsprekend zullen 

wij weer prima voor uw dieren zorgen. 

Wij nodigen jullie dan ook uit uw dieren bij ons in te schrijven en verwelkomen u graag op  

onze 87e show te Uithuizermeeden.  

Namens PKV 't Hoogeland, 

Wim Knooihuizen   

2e voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENTOONSTELLINGSREGELEMENT:  



Art. 1) Voor de tentoonstellingen geldt het Tentoonstellingsreglement zoals opgesteld  

door het Facilitair Bureau KLN-NBS onverkort. Elke inzender wordt geacht de  

bepalingen in dat reglement te kennen. Het reglement is in het bezit van elke vereniging 

c.q. tentoonstellings organisatie. Het ligt ter inzage op het secretariaat van de 

tentoonstelling.  

Voor algemene tentoonstellingsbepalingen zie almanak:  

http://www.kleindierliefhebbers.nl/downloads/TT_Almanak_2021.pdf 

Art.2) Gevraagd worden Hoenders, Dwerghoenders (alleen inzendingen uit Nederland) 

Serama’s en Konijnen. 

Art. 3) Het inschrijfgeld bedraagt € 3,00 per dier en €  6,00 per trio. Aan portokosten is 

men € 2,00 verschuldigd. Het inschrijfgeld en de verschuldigde kosten moeten bij 

inschrijving worden voldaan, t.n.v. P.K.V. ‘t Hoogeland.   

De inschrijving sluit vrijdag 5 november 2021  

Art. 4) Het afnemen van een catalogus á € 4,00 is voor alle inzenders verplicht.  

Art. 5) De keuring zal geschieden op donderdag 18 november 2021 en is alleen 

toegankelijk voor de bestuursleden en de leden van de bijstandscommissie. De uitspraak 

van de keurmeester is definitief. Er wordt met enkelvoudige keuringskaarten gewerkt.  

Art. 6) Onreine en zieke dieren en/of dieren die van ziekte worden verdacht, worden niet 

gekeurd en worden uit de kooien verwijderd waarna er contact wordt gezocht met de 

fokker om ze te halen. 

Art. 7) Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoenders, dwerghoenders en serama’s 

worden toegelaten van fokkers die al hun dieren hebben laten enten tegen pseudo-

vogelpest. Elke zending hoenders, dwerghoenders en serama’s 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 een toegestane methode  Het origineel 

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

 
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 al 

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. 

 

 

 

Art. 7a ) Voordat u de dieren in de kooien doet eerst een geldig entformulier 



inleveren bij de TT organisatie! Daarna mag u pas inkooien!!  

(de organisatie is verplicht deze te kunnen overleggen bij controle) 

Denk ook aan de QR-code i.v.m. Covid 19. Hier kan om worden gevraagd! 

  

 

 

 

  

Deze klassen dingen afzonderlijk mee naar de prijzen. Wijzigingen tijdens 

inkooien t.o.v. inschrijfformulier dingen alleen mee indien het dieren in de zelfde 

klasse betreft.  

Art. 9a )  COLLECTIE-PRIJZEN KONIJNEN zijn alleen te winnen met tenminste 6 

dieren met gemiddeld minimaal 92 punt per dier, of met 4 dieren met minimaal 368 

punten.  

 

Art. 9b )  COLLECTIE-PRIJZEN HOENDERS EN DWERGHOENDERS zijn 

alleen te winnen met tenminste 6 dieren met gemiddeld minimaal 93 punt per dier, of 

met 4 dieren met minimaal 372 punten.  

Art. 10)  KLASSEPRIJZEN: Er zullen in iedere klasse  klasseprijzen uitgeloofd 

worden voor dieren, die tenminste het predicaat ZG hebben behaald.  

Medailles of uitbetaling in geld, t.w.:  

-voor een 1e  U   € 10,00  

-voor een 1e  F   €   5,00   

-voor een 2e resp. 3e  F enz. bij meer dan 5 resp. 10 dieren  € 1,50  

-voor een 1e ZG  2e  en  resp. 3e  ZG enz.  

-bij meer dan  5 resp. 10 dieren   € 1,25  

Art. 11)  Er wordt dit jaar ook weer puntengeld uitbetaald, respectievelijk voor een  

U € 0,75 voor een F € 0,60 voor een ZG € 0,45 voor een G € 0,30 en een V € 0,15 .  

 

Art. 12a)  Prijzen zijn alleen te winnen met tenminste het predicaat ZG. 

Art. 12b)  Prijzen jeugdleden zijn alleen te winnen met dieren eigen fok en tenminste het 

predicaat G.  

Art. 13)  Degenen die zich schuldig maken aan oneerlijke handelingen tegenover andere 

leden kunnen door het bestuur geroyeerd worden.  

Art. 14)  De dieren moeten worden gebracht op woensdag 17 november 2021 

tussen 19.00 en 20.00 uur  

 

Art. 8)  Er wordt in vier klassen gekeurd, t.w.:  

 

- 1e klasse oud  M  

- 2e klasse oud  V  

- 3e klasse jong M  

- 4e klasse jong V 

 

Bij de Serama’s wordt gekeurd in klassen, t.w.: 

 

- Jeugdklasse 

- A- klasse 

- B- klasse 

- C- klasse 

 



Art. 15)  DE TENTOONSTELLING IS GEOPEND: 

  

- vrijdag 19 november 2021 van 19.00 tot 22.00 uur  

 

- zaterdag 20 november 2021 van 10.00 tot 17.00 uur   

Art. 16)  De inzenders kunnen hun dieren weer afhalen op zaterdag 20 november 2021   

na de prijsuitreiking om ± 17.00 uur. De kooien moeten om 17.30 leeg zijn.  

Art. 17) Reclames van welke aard dan ook kunnen tot uiterlijk 2 maanden na de 

beëindiging van de tentoonstelling bij de t.t. organisatie worden ingediend.  

Art. 18) Op deze show kunnen geen dieren te koop worden aangeboden.  

Art. 19) Op deze show kunnen konijnen in de ”C klasse” ingestuurd worden die zijn 

geboren tussen 30 april en 9 oktober 2021. 

Art. 20) Tijdens de show en in de kantine zullen er foto’s worden gemaakt ten 

behoeve van de website en promotiedoeleinden. Door hier aanwezig te zijn geven 

deelnemers en bezoekers, of in geval van kinderen, hun ouders/verzorgers 

toestemming aan de organisatie om deze opnames te gebruiken voor deze 

doeleinden. 

Art. 21) In verband met de verplichte Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) dient men een handtekening te plaatsen op het 

inschrijfformulier voor het plaatsen van uw persoonlijke gegevens in de 

catalogus.  

Voor jeugdleden tot 18 jaar is een handtekening van ouders/verzorgers nodig. 

 

 

PRIJZEN KONIJNEN  

  1. Cup of  € 35,00 voor de kampioen van de tentoonstelling   

      (komt niet in aanmerking voor de prijzen 9 t/m 15) 

  2. Cup of  € 25,00 voor de reserve kampioen.  

      (komt niet in aanmerking voor de prijzen 9 t/m 15)     

  3. Cup of  € 15,00 voor de mooiste collectie van vier dieren, één ras, eigen fok en van  

      één inzender, elke collectie bij inschrijving aan te wijzen, één collectie per ras.  

  4. Cup of  € 12,50 voor de op één na mooiste collectie.  

  5. Cup of  € 10,00 voor de op twee na mooiste collectie.    

  6. Cup of  € 15,00 voor het hoogst gemiddeld aantal punten, alle rassen, minimaal 6 

      dieren bij gelijk aantal gaat het grootste aantal dierenvoor.  

  7. Cup of  € 12,50 voor het op één na hoogst gemiddeld aantal punten  

  8. Cup voor het hoogste aantal punten alle rassen.    

  9. Standaard voor het mooiste dier in de groep kleur    

10. Standaard idem in de groep tekening    

11. Standaard idem in de groep verzilvering/pareling  

12. Standaard idem in de groep kleurpatroon/uitmonstering    

        Let op 

gewijzigde 

openingstijden!! 



 (vervolg prijzen konijnen) 

 

13. Standaard idem in de groep wit    

14. Standaard idem in de groep hangoren    

15  Standaard idem in de groep bijzondere haarstructuur    

16. Cup voor het mooiste dier jeugdlid (extra cup voor op één na mooiste bij meer  

      dan drie inzenders). 

17. € 10,00 voor de mooiste ram in de “C klasse (bij minimaal 5 dieren) 

18. € 10,00 voor de mooiste voedster in de “C klasse” (bij minimaal 5 dieren) 

19. € 15,00 voor de mooiste ram met KU nummer 

20. € 15,00 voor de mooiste voedster met KU nummer 

PRIJZEN GROTE HOENDERS:  

21. Cup of € 35,00 voor de kampioen van de tentoonstelling.   

22. Cup of € 25,00 oor de reserve kampioen.   

23. Cup of € 15,00 voor de mooiste collectie van vier dieren,  één ras, eigen fok en van  

      één inzender.  Eén collectie per ras. (elke collectie bij inschrijving aan te wijzen)  

24. Cup of € 12,50  voor de op één na mooiste collectie.     

25. Cup of € 15,00 voor het gemiddeld hoogst aantal punten alle rassen, minimaal 6 

      dieren. Bij gelijk aantal punten gaat het grootste aantal voor. 

26. Cup of € 12,50 voor het op één na hoogste gemiddeld aantal punten.  

27. Cup voor het hoogste aantal punten alle rassen.    

28. Cup voor het mooiste trio. 

29. Standaard voor het op één na mooiste trio. (prijzen trio's worden niet toegekend bij  

      minder dan 3 trio,s) 

30. Cup voor het mooiste dier jeugdlid (extra cup voor de op één na mooiste bij meer  

      dan 3 inzenders)     

PRIJZEN DWERGHOENDERS:  

31. Cup of € 35,00 voor de kampioen van de tentoonstelling.    

32. Cup of € 25,00 voor de reserve kampioen.  

33. Cup of € 15,00 voor de mooiste collectie van vier dieren, één ras, eigen fok en van 

één 

       inzender, één collectie per ras. (elke collectie bij inschrijving aan te wijzen)  

34. Cup of € 12,50 voor de op één na mooiste collectie.  

35. Cup of € 10,00 voor de op twee na mooiste collectie.  

36. Cup of € 15,00 voor het gemiddeld hoogst aantal punten alle rassen, minimaal 6 

dieren. Bij 

      gelijk aantal punten gaat het grootste aantal voor.  

37. Cup of € 12,50 voor het op één na hoogst gemiddelde aantal punten.  

38. Cup voor het hoogste aantal punten alle rassen.  

39. Cup voor het mooiste trio.  

40. Standaard voor het op één na mooiste trio. (prijzen trio's worden niet toegekend bij  

      minder dan 3 trio,s)  

41. Cup voor het mooiste dier jeugdlid (extra cup voor de op één na mooiste bij meer  

      dan 3 inzenders) 



PRIJZEN SERAMA’S: 

42. Cup of  € 10,00 voor de kampioen van de tentoonstelling.   

                                                              (uitgesloten van prijzen 44 t/m 47) 

43. Cup of € 7,50 voor de reserve kampioen.  (uitgesloten van prijzen 44 t/m 47) 

44. € 5,00 voor de mooiste haan van de klasse Jeugd 

 (Dat zijn alle dieren met een ring van het huidige showseizoen) 

45. € 5,00 voor de mooiste hen van de klasse Jeugd 

 (Dat zijn alle dieren met een ring van het huidige showseizoen) 

46. € 5,00 voor de mooiste haan van de klasse oud 

47. € 5,00 voor de mooiste hen van de klasse oud 

 (De ereprijzen 44 tot en met 47 zijn alleen te winnen wanneer in 

  een klasse tenminste vijf dieren zijn ingezonden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ereprijs 400. Kleindier Liefhebbers Nederland stelt voor dieren in alle KLN-

diergroepen op alle erkende tentoonstellingen voor zowel de erkende- als de 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. 

 

Toekenning: 

a. Elke keurmeester kent per 20 ingeschreven dieren een 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 toegekend 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) 

 

Secretaris: B.T.M. Sanders, Van Galenstraat 4, 7622 XP Borne. Tel:074-2664735. 

secretaris@kleindierliefhebbers.nl www.kleindierliefhebbers.nl 
 

Beste inzenders opgelet!  

Let er op dat de oormerken correct worden ingevuld op het inschrijfformulier. 

De inschrijving sluit op 5 november 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidmaatschap PKV ’t Hoogeland 

te Uithuizermeeden 

 
Leden € 10,00 per jaar  

Jeugdleden t/m 16 jaar € 7,50 per jaar  

Activiteiten 

Hokkenbezoekdagen 

Promotiedagen 

Jongdierendag en BBQ 

Tentoonstelling 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.hogelandshow.nl 
 



 
 

 

 

 

 

 



 

DRUKWERK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indien onbestelbaar retour: 
W. Knooihuizen 
Populierenstraat 16 
9982 LA  Uithuizermeeden 

 


