
 

 

Vraagprogramma 2013 

  Clubtentoonstelling 

P.K.V. Altijd Beter Meerkerk 

Ingeschreven onder nr 11050280  bij de K.v.K.  

Rivierenland 

 

Die gehouden zal worden op vrijdag 13 en zaterdag 14 december 

2013 in “de Linde”, Lindestraat 1 in Meerkerk tel  0183 352 734 

 

Gevraagd worden: Hoenders, Dwerghoenders en Konijnen 

 

Bestuur  Piet v.d. Heuvel    voorzitter 0183 351 595 

   A van Weverwijk  secretaris  0183 354 987 

   K. Pellikaan  penningmeester   

   T.A. Naron   2e voorzitter 

   J. de Raad          2e secretaris/ penningmeester 

   R. v. Barneveld  bestuurslid 

   C. Molenaar  commissaris 

 

Ereleden  W. de Raad, M v.d. Heuvel, C. Molenaar, C. van  

Zanten en G.Versluis 

 

Keurmeesters 

   Hoenders: dhr J. Voets       B gr. Hoenders  hep.  

       B dw.hoenders  hep. 

                           dhr K. v.d. Lely     B gr. hoenders   hep. voorzitter 

       B dw.hoenders   hep. voorzitter 

   Konijnen:        dhr B. Apperlo        A hep voorzitter 

dhr A. Tieleman    A hep  

dhr K. Cats   A hep  

dhr J. de Zeeuw   C  

 

 

Veterinair toezicht;   Dierenkliniek Meerkerk  0183 351 208 

 

Sluitingsdatum inschrijving maandag 25 november 2013 

Inschrijfformulieren volledig ingevuld sturen naar: 

Aria van Weverwijk, Weverwijk 29, 4245 KX LEERBROEK 

Ariavw80@gmail.com 



 

 

De tentoonstelling is gratis toegankelijk op vrijdag 13 dec  van 19.00 

tot 22.00 uur en zaterdag 14 dec van 10.00 tot 18.00 uur 

 

Via uw inschrijfformulier kunt u loten bestellen voor het te verloten 

half varken en vleesprijzen.    Prijs per lot € 0,50. 

 

Tentoonstellingsregelement P.K.V. Altijd Beter 

 

Art. 1 Deze tentoonstelling wordt gehouden volgens de 

bepalingen van het tentoonstellingsregelement van de F.K. 

Art. 2 Dit tentoonstellingsregelement is verkrijgbaar bij het 

algemeen secretariaat der F.K. tegen vooruitbetaling van de 

verschuldigde kosten, dit tentoonstellingsregelement ligt ook 

ter inzage op het kantoor van deze tentoonstelling. Iedere 

deelnemer wordt geacht van deze op de hoogte te zijn. 

Art. 3 Gevraagd worden alle erkende rassen en kleuren 

konijnen, hoenders en dwerghoenders zowel oud als jong. 

Konijnen geboren na 30 april 2013 kunnen in de jeugdklasse (C-

klasse) worden ingezonden. Deze dieren behoeven voor wat 

betreft gewicht en grootte niet aan de eisen van de standaard 

te voldoen en dingen niet mee naar de mooiste en op een na de 

mooiste van de tentoonstelling Ingezonden dieren moeten 

voorzien zijn van een door de F.K. voorgeschreven ring of 

tatoeage. 

Art. 4 Het inschrijfgeld bedraagt € 1,50 per dier. De catalogus 

kost € 1,50 per gezin. Administratiekosten zijn € 1,00 per 

inzender. 

Art. 5 De dieren welke zijn ingeschreven dienen op donderdag 

12 december tussen 19.00 en 21.30 uur te worden afgeleverd in 

het tentoonstellingsgebouw. 

Art. 6 Het afhalen der dieren kan direct na de afsluiting van de 

tentoonstelling op zaterdag 14 december om 18.00 uur. Het is 

niet mogelijk om eerder uit te kooien!! 

Art. 7 Geschonken ereprijzen zullen verdeeld worden over de 

hoenders en konijnen en worden opgenomen in de catalogus. 

Art. 8 De hoofd- en ereprijzen worden op vrijdagavond 20.00 uur 

uitgereikt. 

Art. 9 Iedere inzender dient lid te zijn van de KLN. 



Art. 10 De keuring zal plaatsvinden op vrijdag 13 december en is 

niet toegankelijk voor inzenders of publiek. De uitspraak van de 

keurmeester is definitief. 

Art. 11 Inschrijfgeld van ingeschreven doch niet ingezonden 

dieren vervallen aan de tentoonstellingskas. 

Art. 12 Zonder toestemming van het tentoonstellingsbestuur 

mogen geen dieren uit de kooien gehaald worden. 

Art. 13 Het tentoonstellingsbestuur is niet aansprakelijk voor 

sterfte of het verloren gaan van dieren, noch voor enig ander 

eigendom van de deelnemers. 

Art. 14 Het bestuur beslist in die gevallen waarin dit reglement 

niet voorziet. 

Art. 15 Zieke of van ziekte verdachte dieren worden niet tot de 

tentoonstellingsruimte toegelaten of worden hieruit verwijderd. 

Reclames, van welke aard dan ook, worden na 14 feb. 2014 

niet meer in behandeling genomen. 

Art. 16 Het tentoonstellingssecretariaat is geopend op 

donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur, vrijdagavond van 

19.30 tot 21.00 uur en zaterdagmiddag van 14.00 tot 18.00 uur. 

Art. 17 Inschrijving van de dieren dient te geschieden op 

bijgesloten inschrijfformulier (elke dierklasse op een apart 

inschrijfformulier), waarop duidelijk alle gevraagde gegevens 

slechts van 1 persoon mogen voorkomen. Betaling dient te 

geschieden gelijktijdig met het inleveren van het inschrijfbiljet 

of per bank. Rekeningnr 3413 04 492 t.n.v. PKV Altijd Beter te 

Meerkerk 

 
Voorwaarden voor het exposeren van pluimvee 

Tot deze t.t. mogen alleen hoenders, dwerghoenders en siervogels worden 

toegelaten van fokkers die al hun hierboven genoemde dieren hebben laten enten 

tegen pseudo-vogelpest (NCD). Elke inzending hoenders, dwerghoenders en 

siervogels dient vergezeld te gaan van een kopie van de entverklaring. Deze 

entverklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en door de dierenarts die de 

enting heeft verricht. De entverklaring dient een opgave te bevatten van het ras, 

hun gem. leeftijd en de ringnummers van de betreffende dieren. Uit de verklaring 

dient voorts te blijken dat de dieren van de betreffende fokker tenminste 2 weken 

en ten hoogste 5 maanden voor aanvang van de t.t. zijn geënt volgens een 

toegestane methode. Een origineel van de entverklaring wordt bewaard door de 

secretaris van de vereniging waarvan de fokker een fokkerskaart besteld heeft. 

 

Voor algemene tentoonstellingsbepalingen zie almanak 2013. 

 

Voor ereprijzen beschikbaar gesteld door de Bonden en Speciaalclubs, zie 

Almanak 2013 


