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 17e Plantageshow 

 

 
13, 14 en 15 december 

2019 
 

  



2 

Beste Sportvrienden / - vriendinnen, 
 
Voor u ligt het vraagprogramma van onze 17e Plantageshow. 
 
Graag nodig ik U uit om in te schrijven voor deze show, die wordt gehou-
den in de Geerhoek in Wouw. 

      Wij hopen dit jaar tijdens het tentoonstellingsseizoen net als vorig jaar 
verschoond te blijven van vogelgriep waardoor onze show en shows 
van andere verenigingen geen doorgang zou(den) kunnen vinden.  
We hopen u te ontmoeten in onze mooie tentoonstellingsaccommoda-
tie. 
Er is weer een fraai vraagprogramma met mooie prijzen en bekwame 
keurmeesters. 
 
Om aan een bepaalde vraag te voldoen hebben we dit jaar voor de eer-
ste keer de diergroep Cavia’s opgenomen in het vraagprogramma. 
Mocht dit een succes blijken, dan zullen we overwegen om deze dier-
groep permanent in ons vraagprogramma op te nemen. 
 
Ook dit jaar bestaan de rassenprijzen weer uit aantrekkelijke geldbedra-
gen. U zou dus een mooi totaalbedrag kunnen winnen. Dit is echter wel 
afhankelijk van het aantal dieren dat u inzendt. 
De inschrijving sluit dit jaar op 25 november. Mocht echter blijken dat 
het aantal in te zenden dieren (500) hoger wordt dan het aantal dat wij 
kunnen plaatsen, dan wordt de sluitingsdatum vervroegd. 
Er zijn weer voldoende keurmeesters bereid gevonden om uw dieren te 
beoordelen en van een predicaat te voorzien. 
Hopelijk besluit u als fokker om dieren op onze show in te zenden. Van-
zelfsprekend zullen wij weer prima voor uw dieren zorgen. 
Ik hoop u als inzender of bezoeker te mogen begroeten op onze Planta-
geshow 2019. 
 
Namens bestuur en leden van EWSV de Eendracht. 

   
Ossendrecht, 8 oktober 2019, Jac Maas  voorzitter 
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VRAAGPROGRAMMA PLANTAGESHOW  
op 13, 14 en 15 december 2019 

 
ORGANISATIE E.W.S.V. De Eendracht te Wouw                        B58 
 Inschr.nr. Kamer van Koophandel: 40282401. 
t.t. secretaris D. v.d. Burg, Graaf Hendrikpolderdijk 8 
 4651 RJ Steenbergen  (0167-564817) 
 
LOKATIE De Geerhoek,  
 Kloosterstraat 19b te 4724 EE Wouw 
 (0165) 30 40 42 
 
Banknummer NL53RABO 03 727 05 596  
 t.n.v. EWSV de Eendracht, Steenbergen 
 
Internet www.ewsv.nl  
e-mail info@ewsv.nl 
 
TENTOONSTELLINGSBESTUUR 
Voorzitter J.L.M..Maas, Calfven 163,  
 4641 RJ Ossendrecht (0164) 61 43 59 
   

   2e Voorzitter P.A. de Mooy, Mendelsohnstraat 20,  
   4661 BV Halsteren (0164) 68 53 21 

 
Ver. Secretaris M.W.C. Maas-Sep, Calfven 163 
 4641RJ Ossendrecht (0164) 61 43 59 
  
Penningmeester D. v.d. Burg, Graaf Hendrikpolderdijk 8 
 4651 RJ Steenbergen (0167) 564817 
 
Commissaris C.J.M. Baaten, Buyenstraat 5a, 
 4705 RC Roosendaal,  
 06-13132221 
  
Veterinair toezicht D.A.P.  Moerstraten, Moerstraatseweg 55 te  
 4727 SK Moerstraten (0165) 308339 
 
FB Gedelegeerde  C. de Jongh, Bredaseweg 27, 4881 DC Zundert 
 Tel. 076-85 00 658 
 
 

http://www.ewsv.nl/
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Inschrijfgeld senioren € 2,50 per enkel nummer        

Inschrijfgeld jeugd € 1,50 tot een maximum van 4 dieren, vanaf het 5e  
 dier is het volledige inschrijfgeld van € 2,50 per  
 enkel nummer verschuldigd 

Administratiekosten  € 3,00 
 
Catalogus gratis voor inzenders, doch één per gezin 
 € 2,50 voor niet inzenders 
Verkoopkaarten € 0,75 per stuk 
Sluiting inschrijving  25 november 2019 of eerder bij het bereiken 
 van 500 dieren ( e.e.a. is ook afhankelijk van 
 de ingezonden rassen) 
 
Inschrijfformulieren uitsluitend toezenden aan het secretariaatsadres:   
Graaf Hendrikpolderdijk 8,4651RJ Steenbergen of per email: info@ewsv.nl 
 
Inkooien  donderdag 12 december 2019 
   vanaf 18.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur 
 
Keuring der dieren  vrijdag 13 december 2019 vanaf 08.00 uur 
 
Uitkooien   zondag 15 december 2019 
   vanaf 16.30 uur tot uiterlijk 17.00 uur 
 
Officiële opening  vrijdag 13 december 2019 om 20.00 uur  
 
Openingstijden  vrijdag 13 december 2019 
   vanaf 20.00 uur tot 21.30 uur 
 zaterdag 14 december 2019  
   vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur 
   zondag 15 december 2019 
   vanaf 10.00 uur tot 16.30 uur 
 
Verkoopbureau  vrijdag 13 december 2019 
   vanaf 21.00 uur 

  zaterdag 14 december 2019 
  vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur 

   zondag 15 december 2019 
   vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur 
Prijsuitreiking  
Hoofdereprijzen  vrijdag 13 december 2019 aansluitend op de 
   officiële opening. 
Ereprijzen  vanaf zaterdag 14 december 2019 afhalen 

    tijdens de openingsuren van het secretariaat 
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Afhalen  
Gekochte dieren kunnen worden meegenomen direct na het kopen. 
Reclames kunnen ingediend worden tot 2 maanden na 
 afloop van de tentoonstelling 
 
Inschrijfformulieren uitsluitend toezenden aan het secretariaatsadres:   
 
Graaf Hendrikpolderdijk 8, 4651RJ Steenbergen of via email: info@ewsv.nl 
 
TENTOONSTELLINGSBEPALINGEN voor de Open tentoonstelling van 
E.W.S.V De Eendracht, gevestigd te Wouw  
1. Deze tentoonstelling wordt gehouden volgens het Tentoonstellings-reglement 

van het FB.  Elke inzender wordt geacht hiermee op de hoogte te zijn. Voor de 
algemene tentoonstellingsbepalingen: zie de Almanak van het FB van het lo-
pende jaar. 

2. Gevraagd worden alle erkende rassen en kleurslagen van grote hoenders, 
dwerghoenders, oorspronkelijke duiven, sier- en watervogels, sierduiven, ca-
via’s en konijnen. 

3. Tevens worden gevraagd konijnen in de jeugdklasse ( C-klasse). Dit zijn konij-
nen geboren na 30 april  2019 met dien verstande dat de in te zenden dieren 
op de dag van de keuring tenminste 12 weken oud moeten zijn. Indien uw 
dieren ingedeeld moeten worden in deze jeugdklasse (C-klasse) dan dient u 
dit duidelijk op het inschrijfformulier te vermelden met de letter C. 

4. De cavia’s dienen ingeschreven te worden in leeftijdsklassen: A (9 maanden 
en ouder), B (6 t/m 8 maanden) of C (3 t/m 5 maanden). Dit dient op het in-
schrijfformulier duidelijk te worden vermeld. Cavia’s dienen een plakkertje met 
kooinummer op het linker oor te hebben.  

5. Oorspronkelijke sier- en watervogels kunnen als koppel worden ingeschreven. 
Zij worden echter als individueel dier beoordeelt. Op het inschrijfformulier moet 
duidelijk aangetekend worden welke dieren een koppel vormen en in een kooi 
kunnen worden geplaatst. 

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

7. Inzenders van konijnen dienen gelijktijdig met hun inschrijfformulier ook 
een kopie van het entingbewijs van de RHD2 enting mee te zenden. 

8. Inzenders van duiven van buiten Nederland dienen gelijktijdig met hun 
inschrijfformulier ook een kopie van het attest/entingsbewijs tegen Pa-
ramyxovirose mee te zenden. 

9. Alle inzenders dienen er zorg voor te dragen dat de verschuldigde inschrijfgel-
den vóór 01 december 2019 zijn overgemaakt aan de organiserende vereni-
ging. 

10. Tijdens de keuring worden, naast de ambterende keurmeesters, uitsluitend de 
daartoe aangewezen schrijvers, aandragers, de gedelegeerde en bestuursle-
den van de EWSV De Eendracht toegelaten. 
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11. Tijdens het toekennen van de hoofdereprijzen door de ambterende keurmees-
ters dienen alle overige aanwezigen de keuringsruimte te verlaten. 

12. Indien een inzender een of meerdere dieren te koop wil aanbieden, dient hij / 
zij dit kenbaar te maken op het inschrijfformulier achter het betreffende dier, 
onder vermelding van de vraagprijs.  

13. Indien een inzender tijdens de openingsuren van de tentoonstelling alsnog 
dieren te koop wil aanbieden, dient hij dit kenbaar te maken aan het secreta-
riaat, met opgave van kooinummer, ras, kleur, merk en de vraagprijs. De ver-
koper / koper zal aan de organiserende vereniging, EWSV De Eendracht, 
geen provisie verschuldigd zijn.  

14. Alle aanwezige konijnen worden gevoerd met brood en hooi. Indien u niet 
wenst dat uw konijnen met brood worden gevoerd, dan dient dit te worden 
aangegeven op het betreffende inschrijfformulier. De konijnen worden dan 
gevoerd met konijnenkorrel. 

15. Er worden enkele beoordelingskaarten gebruikt, die tijdens het uitkooien kun-
nen worden meegenomen. 

16. Bij niet inzenden van ingeschreven dieren moeten door de inzender wel de 
verplichte kosten zijn/worden voldaan; Deze worden niet terugbetaald, be-
halve als door overheidsinstanties een verbod wordt uitgeroepen m.b.t. pluim-
vee. De al betaalde inschrijfkosten (minus administratiekosten) zullen dan 
z.s.m. worden terugbetaald. 

17. 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. 

18. 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 ten-
toonstellingsgebouw aanwezig is. Ook in andere gevallen is het bestuur niet 
verantwoordelijk. 

19. Zonder toestemming van het bestuur is het voor een ieder verboden om tij-
dens de tentoonstelling dieren uit de kooi(en) te nemen of keurstokjes of iets 
dergelijks in de kooien te steken. 

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

21. Voor alle ingeschreven dieren dient het inschrijfgeld te worden betaald. 
22. Gewonnen ereprijzen worden niet nagezonden en vervallen na 2 maanden 

aan de tentoonstellingsorganisatie. 
23. Bij inschrijving geeft de inzender toestemming tot verwerking van zijn per-

soonsgegevens 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. 

24. In alle gevallen waarin het vraagprogramma niet voorziet beslist het tentoon-
stellingsbestuur. 
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KEURMEESTERS 

Grote Hoenders en dwerghoenders 

A.F.J. Rijs (Aad) uit Ingen (dwerghoenders)  A.  H.E.P. 

R.A.Th. Siemes (Ronnie) uit Silvolde (hoenders) A. H.E.P. 

 

R.A.Th. Siemes (Ronnie) uit Silvolde 

Siervogels (alle kwartels, frankolijnen en patrijzen)  C. H.E.P. 

Oorspronkelijke watervogels    C. H.E.P. 

Bevoegd voor 31 rassen, o.a. 

Keizergans, Rossgans, Brandgans, Rotgans, diverse 

Pijlstaartrassen en diverse Talingen etc. 

 

Sierduiven 

W. v.d. Wal (Wim) uit Krimpen a/d IJssel       A. H.E.P. 

 

Cavia’s 

A.A. Verrijdt (Fons) uit Harderwijk  (alle rassen)    A.  H.E.P. 

 

Konijnen 

  A.A. Verrijdt (Fons) uit Harderwijk (C-klasse)  A. H.E.P. 

A.G. Oomen (Tonnie) uit Well (open klasse)  A. H.E.P. 

J.G. Derksen (Jan) uit Vorden   C.  

Bevoegd voor 26 rassen, o.a. 

Vlaamse reus, Franse hangoor, Californian, Alaska, Papillon,  

Hollander etc. 
    

Dit alles onder voorbehoud 
 
 

Indien u reeds enkele dagen voor het inkooien weet, dat een of meerdere 
dieren absent zullen worden gemeld, dan verzoeken wij u dringend dit ui-
terlijk op woensdag 11 december 2019 telefonisch door te geven aan de 
voorzitter Jac Maas of aan Piet de Mooy. Hiermee bewijst u ons een grote 
dienst. 
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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 pseudovogelpest (NCD). 
Elke inzending van hoenders, dwerghoenders en siervogels dient vergezeld te 
gaan van een entingsverklaring. Deze verklaring dient getekend te zijn door de 
eigenaar en door de dierenarts die de enting heeft verricht. De entingsverkla-
ring dient een opgave te bevatten van het ras, het aantal dieren, hun gemid-
delde 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 waar-
van men lid is. 

Voorwaarden voor het exposeren van konijnen: 
Entingsverklaring 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-entingsverklaring. 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 oormer-
ken en de toegepaste entstof. 

Voorwaarden voor het exposeren van duiven van buitenlandse inzen-
ders: 
Tot deze tentoonstelling mogen alleen duiven worden toegelaten van buiten-
landse fokkers als ze deze dieren hebben laten enten tegen Paramyxovirose 

(PPMV1). 
Elke inzending van deze duiven dient vergezeld te gaan van een entingsverkla-
ring. Deze verklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en door de die-
renarts die de enting heeft verricht. De entingsverklaring dient een opgave te 
bevatten van het ras, het aantal dieren, hun gemiddelde leeftijd en de ring-

nummers 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. 

 
VOOR DE BONDSPRIJZEN   KLN - NBS en Speciaalclubs  
verwijzen wij U naar de Almanak 2019 en naar www.kleindierliefhebbers.nl  
en www.sierduif.nl 
 
Provinciale KLN prijs van  €. 5,00 
Voor Brabantse jeugd inzenders  voor het beste dier van  iedere diergroep !  
 
 
 

http://www.kleindierliefhebbers.nl/
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PRIJZENSCHEMA HOOFD- EN EREPRIJZEN: 
1. Alle hoofd- en ereprijzen zijn te winnen in concurrentie en minimum predi-

caat van ZG/93 
2. Bij de hoofdereprijzen zal geen onderscheid meer worden gemaakt tus-

sen ingezonden dieren van jeugd- of seniorleden, maar door de keur-
meester 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 ingezon-
den 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 
Bij de sier- en watervogels kunnen rassen worden samengevoegd. 

6. Indien in een groep 25 of meer dieren zijn ingeschreven zal er ook een re-
servekampioen worden aangewezen 

7. Voor de toekenning van de hoofdereprijzen wordt de groep siergevogelte 
ingedeeld in de groepen: 
- Frankolijnen, kwartels, patrijzen, oorspronkelijke duiven, Lachduiven en 
  Diamantduiven.  
- Fazanten, tragopanen, oorspronkelijke kamhoenders, pauwen,  
  kalkoenen, parelhoenders en overig siergevogelte.  

 
Hoofdereprijzen voor alle diergroepen: 

 

Algemeen kampioen  BEKER 

Reservekampioen  BEKER 

Algemeen kampioen bij de jeugd BEKER 

Reservekampioen bij de jeugd BEKER 

Rassenprijzen een  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   enz. 
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Onderstaande tekst  geldt alleen voor de leden van EWSV De Eendracht   

EWSV PRESTATIEPRIJS  

 

Hiervoor geldt als puntentelling dezelfde punten als bij de toekenning van het 

predicaat. 

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

groep worden aangetekend. 

2. Blijkt bij optelling van de punten een aantal collecties een gelijk aantal punten 

te hebben verworven en is het aantal punten dan nog gelijk, dan gaat vrouw 

voor man. Is er ook dan nog een gelijke stand, dan beslist het lot. 

3. De gewonnen prijs blijft definitief in uw bezit. 

 

PLANTAGEBOKAAL 

4. Om hiervoor in aanmerking te komen, mogen in totaal slechts 2 dieren wor-

den aangetekend. 

5. De gewonnen bokaal blijft definitief in uw bezit.  
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Kasper Faunafood stelt een  zakje voer beschikbaar  
Voor iedere inzender 

 
 

 
 
 
 

Jac en Margriet Maas schenken  

iedere inzender een voerschep 
 

 
 
 
 
 

 
 

Iedere keurmeester mag van Versele Laga  

€. 5,00 toekennen ter vrije beschikking 

  

http://www.versele-laga.com/Nutri/Nutrition/Pages/Products/index.jsp?fam=138&lng=1&mkt=11963
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Wilt u ook lid worden van onze mooie club ? 
 

De voordelen hiervan zijn :  

4 x per jaar een mooi en informatief clubblad, waarin vele onder-

werpen besproken worden over uw dieren, zoals bijv. de verzor-

ging ervan.  

Hoe u ziekten en ongemakken kunt  herkennen. 

Hoe u uw dieren tentoonstelling klaar kunt maken. Hoe u uw die-

ren het beste kunt selecteren op fokwaarde en tentoonstellings-

waarde. 

U krijgt de gelegenheid om uw hoenderachtigen te laten vacci-

neren tegen de Pseudovogelpest. 

Bovendien krijgt u altijd deskundig advies  op velerlei gebied. 

Wij houden 2 x per jaar een tentoonstelling waar u uw  dieren 

kunt laten beoordelen op hun waarde door bevoegde keurmees-

ters. Wij houden minimaal 6 ledenvergaderingen per jaar waar u 

op de hoogte wordt gehouden over het reilen en zeilen van de 

club en weer eens lekker bij kunt praten met de andere fokkers. 

Voor de prijs van het lidmaatschap hoeft u het niet te laten want 

dat is heel erg schappelijk. Stel uw vragen aan het bestuur. 

 

Wij hopen u spoedig te mogen verwelkomen  

in de vriendenkring van  

EWSV de Eendracht  

www.ewsv.nl 

http://www.ewsv.nl/

