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Vraagprogramma  
Zomertentoonstelling  

10 en 11 september 2022 
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Voorwoord   

Wij hopen dat het showseizoen van 2022 eindelijk weer mag zijn zoals het enkele 

jaren geleden was, nl. zonder beperkingen van de overheid. Vorig jaar hebben wij 

als een van de weinige verenigingen nog wel onze zomertentoonstelling kunnen 

houden. Daarna ging alles weer “op slot”, vanwege de beperkingen door Covid-19 

en de vogelgriep. Momenteel gelden er gelukkig geen beperkingen m.b.t. Covid-

19, maar wel is er nog een ophokplicht, afschermplicht  en vervoersverbod in 

diverse regio’s met betrekking tot hoenders en siervogels vanwege de Vogelgriep. 

Desondanks zijn wij vol goede moed gestart met de voorbereidingen voor onze 

open zomertentoonstelling en wil ik u allen uitnodigen om hiervoor in te schrijven. 

Op het inschrijfformulier staan de diergroepen hoenders en dwerghoenders, 

waarvoor nu een tentoonstellings- en vervoersverbod geldt, wel vermeld. Mocht 

ten tijde van onze tentoonstelling deze verboden nog van kracht zijn, dan kunnen 

deze diergroepen uiteraard niet worden ingeschreven, maar zullen we een 

tentoonstelling houden met de diergroepen konijnen en sierduiven. 

We blijven onze hobby beoefenen en denken in mogelijkheden i.p.v. in 

onmogelijkheden. 

Wij hebben weer ervaren en gecertificeerde keurmeesters gevraagd en ook 

zorgen we weer, zoals u van ons gewend bent, voor een mooie prijzentafel bij 

onze loterij. Voor de (reserve) kampioenen zijn er weer mooie oorkondes en voor 

de winnaars van de rassenprijzen weer geldprijzen.  

De locatie is, zoals u van ons gewend bent, mooi, de mensen vriendelijk en de 

opstelling van onze show is zoals altijd, ruim en goed verzorgd. Redenen genoeg 

om bij ons in te schrijven en uw dieren bij ons te laten beoordelen. 

 

Ossendrecht, juli 2022                                                                                                                           

Jac Maas (voorzitter)  
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Wij zijn ook lid van de K.L.N. 

 

Kleindier Liefhebbers Nederland,  

 

De bond die landelijk uw belangen behartigt.  
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Onderstaande  geldt  alleen voor de leden van EWSV De Eendracht: 
 
EWSV PRESTATIEPRIJS:  

 

Hiervoor geldt als puntentelling hetzelfde aantal punten als bij de 

toekenning van het predicaat. 

1. Om hiervoor in aanmerking te komen, mogen maximaal 4 dieren per 

diergroep worden aangetekend. 

2. Is het aantal punten gelijk, dan gaat “vrouw” voor “man”. Is er ook dan 

nog een gelijke stand, dan beslist het lot. 

3. De gewonnen beker blijft definitief in uw bezit. 

 



Lid worden van EWSV ?  
 

EWSV biedt U twee tentoonstellingen per jaar  
waarop u kunt inzenden. 

 

Wij hebben minimaal 6 vergaderingen per jaar waar u uw medeleden kunt 
ontmoeten en ervaringen uit kunt wisselen.  

 

Ook wordt daar het wel en wee van de vereniging besproken. 
 

EWSV biedt 4 interessante clubbladen, die het gehele land door gelezen en 
geprezen worden om de veelzijdigheid aan tekst en interessante artikelen. 

 

Vraag aan het bestuur wat de hoogte is van de contributie voor  
Senior leden en voor junior leden. 

 

U kunt bij ons vaste voetringen bestellen voor uw hoenders, 
dwerghoenders, sier- en watervogels en voor  

Oorspronkelijke duiven 
 

U bent bij ons ook op de juiste plaats voor uw sierduiven.  
Voor het tatoeëren van uw konijnen kunt u ook bij ons terecht. 

 
Er is voor konijnen, hoenders, sier- en watervogels en oorspronkelijke 

duiven deskundige begeleiding bij ziekte  
van uw dieren. Dit geldt tevens voor de opfok van uw dieren.  
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VRAAGPROGRAMMA OPEN TENTOONSTELLING  
VOOR JONGE DIEREN op 10 en 11 september 2022 

 
ORGANISATIE: E.W.S.V. De Eendracht te Wouw             B58 
K. van Koophandel  Inschrijfnummer  40282401. 
E-mail t.t. secr.   info@ewsv.nl 
 
LOKATIE De Geerhoek, Kloosterstr. 19b, 4724 EE Wouw 
 (0165-304042) 
 
Banknummer  NL53RABO 0372 7055 96  
 t.n.v. E.W.S.V. de Eendracht te Steenbergen  
 
TENTOONSTELLINGSBESTUUR: 
 
Voorzitter J.L.M. Maas, Calfven 163, 4641 RJ Ossendrecht  
 (0164-614359) 
2e Voorzitter P.A. de Mooij, Mendelsohnstr. 20, 4661 BV  
 Halsteren (0164-685321) 
Ver. Secretaris Mevr. M. Maas - Sep, Calfven 163, 4641 RJ  

 Ossendrecht (0164-614359) 
Penningmeester/ D. v.d. Burg, Gr. Hendrikpolderdijk 8, 4651 RJ    

   t.t. secretaris Steenbergen (0167-564817)
  

Commissaris C.J.M. Baaten, Tollensflat 82, 
 4707 KH Roosendaal (06-13132221) 
Veterinair toezicht DAP Moerstraten, Moerstraatseweg 55,  
 4727 SK Moerstraten (0165-308339) 
Gedelegeerde F.B. H. Brouwers (Hans), Greesveld 4, 2490 Balen (B) 
                                      +3214860468 

                                  
Inschrijfformulieren per post / email toezenden aan het secretariaat:   
Gr. Hendrikpolderdijk 8, 4651 RJ Steenbergen / info@ewsv.nl 
 
Inschrijfgeld senioren € 3,00 per enkel nummer   

Inschrijfgeld jeugd  € 2,00 tot een maximum van 4 dieren, vanaf het 
 5e dier is het volledige inschrijfgeld van € 3,00 per 

enkel nummer verschuldigd 
Administratiekosten  € 4,00 
Catalogus gratis voor inzenders, doch één per gezin 
 € 2,50 voor niet inzenders 
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Sluiting inschrijving  22 augustus 2022 of eerder bij het bereiken 
 van 300 dieren ( e.e.a. is ook afhankelijk van 
 de ingezonden rassen) 
Inkooien vrijdag 9 september 2022 
  vanaf 18.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur 
 
Keuring der dieren  zaterdag 10 september 2022 vanaf 08.30 uur 
 
Uitkooien  zondag 11 september 2022  
  vanaf 16.30 uur tot uiterlijk 17.00 uur 
Officiële opening zaterdag 10 september 2022 om 19.30 uur  
 
Openingstijden zaterdag 10 september 2022  
  vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur 
  zondag 11 september 2022 
  vanaf 10.00 uur tot 16.30 uur 
 
Prijsuitreiking  
Hoofdereprijzen zaterdag 10 september 2022 aansluitend op de 
  officiële opening. 
 
Ereprijzen vanaf zondag 11 september 2022 afhalen 
  tijdens de openingsuren van het secretariaat 
 
Reclames kunnen ingediend worden tot 2 maanden na 
 afloop van de tentoonstelling 
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VOOR DE BONDSPRIJZEN NBS en Speciaalclubs verwijzen wij u naar 
de Almanak 2022 en naar: www.kleindierliefhebbers.nl en 
www.sierduif.nl 
 
PRIJZENSCHEMA HOOFD- EN EREPRIJZEN: 

Hoofdereprijzen voor alle diergroepen: 

 

Alg. kampioen bij de senioren GROTE OORKONDE A3 formaat 

Reservekampioen bij de senioren OORKONDE   A4 formaat 

Algemeen kampioen bij de jeugd OORKONDE   A4 formaat 

Reservekampioen bij de jeugd OORKONDE   A4 formaat 

 

Rassenprijzen:   GELDBEDRAG   

 
Bij een inzending vanaf 4 tot 8 dieren  de beste €. 5.00 
Bij een inzending vanaf 9 tot 13 dieren   de beste  €. 6.00 
                       de beste op 1 na  €. 5.00 
Bij een inzending vanaf 14 tot 18 dieren  de beste  €. 7.00 
                       de beste op 1 na  €. 6.00 
                      de beste op 2 na  €. 5.00 
Bij een inzending vanaf 19 tot 23 dieren  de beste €. 8.00 
                      de beste op 1 na  €. 7.00 
                      de beste op 2 na  €. 6.00 
                      de beste op 3 na  €. 5.00 
Bij een inzending vanaf 24 tot 28 dieren  de beste €. 9.00 
                      de beste op 1 na  €. 8.00 
                      de beste op 2 na  €. 7.00 
                      de beste op 3 na  €. 6.00 
  de beste op 4 na  €. 5.00  enz 

  

Provinciale KLN prijs van  €. 5,00 

voor de Brabantse jeugdinzenders :  voor de beste van iedere diergroep  
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BONDSPRIJZEN / KLN-Prijzen: 

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 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. 

Secr. B.T.M (Erna) Sanders    
(mailto:ernasanders@kleindierliefhebbers.nl) 
 
TOEKENNING: 

a. De keurmeester kent per 20 ingeschreven nummers 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, maar 
worden bij voorkeur toegewezen aan dieren waaraan nog geen 
andere prijzen zijn toegekend, maar die er op één of andere wijze        
uitspringen of relatief bijzonder zijn 
(moeilijkheidsgraad/zeldzaamheid in combinatie met relatief hoge 
kwaliteit) en om die reden moeten worden beloond. 
d. Alleen dieren met ZG of hoger komen in aanmerking.  

 
PRIJZENSCHEMA HOOFD- EN EREPRIJZEN: 

1. Alle hoofd- en ereprijzen zijn te winnen in concurrentie en minimum 
predicaat van ZG/93 

2. Bij de hoofdereprijzen zal geen onderscheid meer worden gemaakt 
tussen ingezonden dieren van jeugd- of seniorleden, maar door de 
keurmeester zal daarnaast ook een jeugdkampioen worden 
aangewezen. 

3. Voor de hoofd- en ereprijzen zal de diergroep konijnen worden 
opgedeeld in een open klasse en een jeugdklasse (C-klasse) 

4. Bij de ereprijzen zal geen onderscheid worden gemaakt tussen 
ingezonden dieren van jeugd - of seniorleden. 

5. Per 5 dieren per ras wordt een ereprijs beschikbaar gesteld. Zijn er 
in een ras minder dan 4 ingeschreven dieren, dan zal men niet voor 
een ereprijs in aanmerking komen 

6. Indien in een groep 25 of meer dieren zijn ingeschreven zal er ook 
een reservekampioen worden aangewezen 
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TENTOONSTELLINGSBEPALINGEN voor de open tentoonstelling van 
E.W.S.V. De Eendracht, gevestigd te Wouw: 
1. Deze tentoonstelling wordt gehouden volgens het geldende 

tentoonstellingsreglement. Elke inzender wordt geacht hiermee op de 
hoogte te zijn. Voor de algemene tentoonstellingsbepalingen: zie de 
geldende almanak voor het lopende jaar. 

2. Gevraagd worden alle erkende rassen en kleurslagen grote hoenders, 
dwerghoenders, konijnen en sierduiven, geboren in 2022.Grote 
hoenders en dwerghoenders kunnen alleen als enkel nummer worden 
ingezonden. 

3. Tevens worden gevraagd konijnen in de jeugdklasse ( C-klasse). Dit zijn 
konijnen geboren in de 5e maand en later. Indien uw dieren ingedeeld 
moeten worden in deze jeugdklasse dan dient u dit duidelijk op het   
inschrijfformulier te vermelden met de letter C. 

4.  Inzenders van hoenders dienen gelijktijdig met hun 
inschrijfformulier ook een kopie van het entingsbewijs tegen de 
pseudovogelpest mee te zenden. 

5.  Alle inzenders dienen er zorg voor te dragen dat de verschuldigde 
inschrijfgelden vóór 5 september 2022 zijn overgemaakt aan de 
organiserende vereniging. 

6.  De keuring is alleen toegankelijk voor inzenders van deze show, onder 
voorwaarde dat men de keuring niet hindert of beïnvloedt.  

7.  Tijdens het toekennen van de hoofdereprijzen door de ambterende 
keurmeesters dienen alle overige aanwezigen de keuringsruimte te 
verlaten. 

8.  Alle konijnen worden gevoerd met konijnenkorrel en hooi. 
9.  Er worden enkele beoordelingskaarten gebruikt, die tijdens het 

uitkooien meegenomen kunnen worden. 
10.  Voor alle ingeschreven dieren dient inschrijfgeld te worden betaald. 
11. Bij niet inzenden van ingeschreven dieren moeten door de inzender wel 

de verplichte kosten zijn/worden voldaan; Deze worden niet 
terugbetaald, behalve als door overheidsinstanties een verbod wordt 
uitgeroepen m.b.t. pluimvee. De al betaalde inschrijfkosten (minus 
administratiekosten) zullen dan z.s.m. worden terugbetaald. 

12. Het bestuur houdt zich het recht voor om de toedeling aan de 
keurmeesters, zoals hierna aangegeven, te wijzigen naar aanleiding 
van de aantallen en soorten ingeschreven dieren. 

13. Het bestuur is niet aansprakelijk voor sterfte, diefstal en verloren gaan 
van dieren. Ook niet voor enig ander eigendom van de inzender dat in 
het tentoonstellingsgebouw aanwezig is. Ook in andere gevallen is het 
bestuur niet verantwoordelijk. 
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14. Zonder toestemming van het bestuur is het voor een ieder verboden 
om tijdens de tentoonstelling dieren uit de kooi(en) te nemen of 
keurstokjes of iets dergelijks in de kooien te steken. 

15. Geraapte eieren komen ten goede aan de tentoonstellingsorganisatie, 
die ze voor uitbroeden ongeschikt zal maken. 

16. Gewonnen ereprijzen worden niet nagezonden en vervallen na 2 
maanden aan de tentoonstellingsorganisatie. 

17. Bij inschrijving geeft de inzender toestemming tot verwerking van zijn 
persoonsgegevens binnen het geautomatiseerde 
tentoonstellingsprogramma en de achteraf te publiceren catalogus van 
de tentoonstelling. Bij minderjarige inschrijvers is toestemming en 
ondertekening door ouder/voogd verplicht. De verstrekte gegevens 
blijven 1 jaar bewaard, waarna ze worden verwijderd. U gaat tevens 
akkoord dat uw dieren kunnen worden gefotografeerd op onze show 
en dat de foto’s kunnen worden gebruikt ter promotie van onze show 
c.q. vereniging. Namen van winnaars kunnen op onze website c.q. 
facebook vermeld worden. Voor de volledige privacy-verklaring wordt 
verwezen naar onze website www.ewsv.nl 

18. In alle gevallen waarin het vraagprogramma niet voorziet beslist het 
tentoonstellingsbestuur. 

 
KEURMEESTERS:  (Dit alles onder voorbehoud) 
 
Grote Hoenders en dwerghoenders: 
  

   A. v.d. Streek (Aalt) uit Wezep B. H.E.P. 
(grote hoenders bevoegd voor 61 rassen en 
dwerghoenders bevoegd voor 76 rassen) 
Konijnen     
   

   P.A.  Bakker (Patrick) uit Zwijndrecht      A.      H.E.P. 
   K.J. Cats (Klaas) uit Spijkenisse  A.  
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  Sierduiven 
 
E. Meijer (Ed) uit Hoofddorp  C.    H.E.P. 
(bevoegd voor 17 rassen en de groep Tuimelaars 
  en Hoogvliegers) 

 

Indien u reeds enkele dagen voor het inkooien weet, dat een of 

meerdere dieren absent zullen worden gemeld, dan verzoeken wij u 

dringend dit uiterlijk op 5 september 2022 telefonisch door te geven 

aan tentoonstellingssecretaris D. van den Burg. Hiermee bewijst u 

ons een grote dienst. 

 
Voorwaarden voor het exposeren van pluimvee: 

Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoenders, dwerghoenders worden 
toegelaten van fokkers die al hun hierboven genoemde dieren hebben laten 
enten tegen pseudovogelpest (NCD). Elke inzending hoenders, 
dwerghoenders dient vergezeld te gaan van een entingsverklaring. Deze 
entingsverklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en door de 
dierenarts die de enting heeft verricht. De entingsverklaring 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 entingsverklaring 
wordt bewaard bij de vereniging waarvan men lid is. 

Voorwaarden voor het exposeren van konijnen: 

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 gaan van een kopie van de RHD-
entingsverklaring. Deze verklaring dient getekend te zijn door de eigenaar 
en de dierenarts die de enting heeft verricht en dient opgave te bevatten 
van het ras, de te exposeren oormerken en de toegepaste entstof. 
Entingsverklaring RHD type 2, af te geven op het TT-secretariaat. 


