
OPEN TENTOONSTELLING

10e RAMMEN, HANEN en CAVIA SHOW

Zaterdag 1 April  2023

Giethmen
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Tentoonstellingsbestuur:

N. Kouwen Voorzitter

B. Klein Secretaris

H. Borger Penningmeester

B. Oelen Lid

Gevraagd worden:

Mannelijke  KONIJNEN en 

CAVIA’S worden zowel mannelijk als vrouwelijk  in alle 
rassen en kleurslagen zowel oud als jong gevraagd, 
konijnen en cavia’s allen in enkele nummers. Deze 
dieren moeten zijn voorzien van een tatoeëring, m.u.v. 
cavia’s. Inzenders van cavia’s dienen hun dieren te 
voorzien met een pleister  ( 1x1 cm naturel en blauw 
schrift )op het linker oor met het daarop vermelde 
kooinummer. 

Cavia’s mogen worden ingeschreven in 3 klassen:

* A-klasse, ouder dan 9 maanden; * B-klasse, 6 t/m  9 
maanden oud; * C-klasse: 3 t/m 5 maanden oud. 

Vanwege de vogelgriep perikelen hebben we 
hoenderachtigen dit jaar niet gevraagd.
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Europaklasse (Internationale) klasse 

Alle fokkers uit de Entente landen (ook Nederlandse fokkers) 
kunnen dieren inschrijven, die behoren tot rassen of 
kleurslagen, die wel vermeld staan in de Europese Standaard, 
maar in Nederland niet erkend zijn. Voor buitenlandse 
inzendingen van hoenders etc. en konijnen, die dezelfde ras 
naam hebben als de Nederlandse, maar waarvan de standaard 
in het land van de inzender aanzienlijk verschilt met de 
Nederlandse geldt het volgende: - Deze dieren worden in de 
Europese klasse ondergebracht; - Er zijn aparte prijzen voor 
beschikbaar gesteld; - De RHC show zorgt voor een ter zake 
kundig keurmeester; - De dieren worden gekeurd volgens de EE 
standaard. - Buitenlandse inzenders moeten voldoen aan de 
regels van het georganiseerd zijn, die in hun land gelden. Zij 
moeten hun registratienummer bij de buitenlandse organisatie 
op het inschrijfformulier vermelden.

Keuring:   De keuring zal alleen in het bijzijn van inzenders 
plaats vinden. 

Toeschouwers hebben vrij toegang

Inschrijfgeld:

Enkel nummer :  € 3,50 per dier
Jeugdleden alleen enkele nummers  :  € 2,50 per dier
Prijs verplichte catalogus :  € 3,00 per gezin/adres
Kosten toezending : € 5,00 per catalogus
Administratiekosten :  € 3,00 per inzender
Deelname aan het heerlijke buffet : € 10,00  per persoon, 
vermelden op het inschrijfblad.

Inschrijfgeld overmaken op :  bankrekening:               
NL43RABO 03489.76.666 t.n.v. penningmeester  O.K.P.V.  
gelijktijdig met het insturen van het inschrijfformulier.
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Mailen of opsturen inschrijfbladen naar:

Tentoonstellingssecretaris;

B. Klein, Wethouder Imminkstraat 16, 8148 PW Lemele, 

tel: 06-20121337

Email:  rammenhanencaviashow@gmail.com

Elke inzending krijgt bericht van goede ontvangst. Dus 
geen bericht gehad van de secretaris;  geen kooien.

Sluiting van de inschrijving :  Maandag 13 Maart 2023

Inkooien :  zaterdag 1 April 2023 tussen 07.45 en 08.15 uur, 

Kooinummers worden verstrekt bij het inkooien.
Cavia fokkers krijgen bericht vooraf per e-mail.

Locatie  : De Olde Stal, Hogeveldsweg 2,                     
8147 RJ Giethmen

Keurdag  :   zaterdag 1 April 2023
Geopend  : zaterdag 1 April van 08.30- +/-16.00
Uitkooien  :  zaterdag 1 April na de prijsuitreiking

Gedelegeerde  :  Dhr. H. Dubbink, Wilhelminastraat 24, 
Vroomshoop, 06-10358370  h.f.dubbink@outlook.com

Veterinair toezicht  :  

Dierenartsenpraktijk Ommen, Baron  Bentinckstraat 2,       
7731 EK Ommen   Tel;  0529-456000
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ALGEMENE TENTOONSTELLINGSBEPALINGEN 

1. De tentoonstelling wordt gehouden volgens het 
Tentoonstellingsreglement van het FB. 

Elke inzender wordt geacht hiervan op de hoogte te zijn. 
    
Voor de Algemene Tentoonstellingsbepalingen zie de Almanak 

voor het lopende jaar: 

www.kleindierliefhebbers.nl in het menu onder 
tentoonstellingen

Catalogus:

Tijdens de show wordt een catalogus uitgegeven zonder de 
einduitslagen. Na de eind keuring wordt een inlegvel met 
uitslagen aangeboden.

VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN KONIJNEN
Ent verklaring 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-ent verklaring. 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.
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Keurmeesters:
KONIJNEN:

Dhr. M.L.J.M. Kok    ( A ) Zilvervos, Luchs, Zwartgrannen, 
N.H.D., Rexdwerg, Teddydwerg, Vosdwerg.

Mevr.  N. Van Vugt- v.d. Putten ( A ) Deilenaar, Duitse 
Hangoor, Blauwe Holicer, Pool Roodoog.

Dhr. J. Meijer ( A ) Fr. Hangoor, Meissner Hangoor, Van 
Beveren, Angora, Rex, Havanna, Marburger Feh, Klein 
Zilver, Klein Rex.

Dhr. W. Lindeboom  ( C ) Vlaamse Reus, Nieuw Zeelander, 
Belgische Haas, Wener, Rode Nieuw Zeelander, Thüringer, 
Sallander, Alaska, Parelfeh, Klein Chinchilla, Hollander, 
Tan, overige grote rassen.

Dhr. A. Hertogh ( A ) Groot Lotharinger, Groot Chinchilla, 
Japanner,Rijnlander, Papillon, Klein Lotharinger, 
Lotharingerdwerg, Kleurdwerg, Pool Blauwoog, overige 
midden en kleine rassen.

HEP jury:   Mevr. N. Van Vugt- v.d. Putten ( Vz ), Dhr. A. 
Hertogh, Dhr. M.L.J.M. Kok.

Europa klasse:  

Dhr. M. Kok ( Vz. ) en Mevr.  N. Van Vugt- v.d. Putten

CAVIA’S:

Mevr. W.M. Flokstra  ( A ) Alle rassen. Tevens HEP.
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De opgave van keurmeesters geldt onder voorbehoud. Indien 
omstandigheden daartoe aanleiding geven, houdt het TT bestuur 
zich het recht voor om wijzigingen toe te passen.

UNIEKE HOOFDEREPRIJZEN:

Als inzender maakt U kans op een 
half varken dat keurig is verpakt en 

ingevroren.

Deze is klaar gemaakt door Slagerij 
Kouwen te Lemele.

HOOFDEREPRIJZEN
H.E.P.

1  Half varken of 50,00 voor het fraaiste Konijn

2  Half varken of 50,00 voor de fraaiste Cavia

3  Half varken of 50,00 voor het fraaiste Konijn Europa klasse
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4   €  25,- Voor het fraaiste Konijn op 1 na

5  €  25,- Voor de fraaiste Cavia op 1 na 

6  €  25,- Voor het fraaiste Konijn Europaklasse op 1 na

Hoofdereprijzen zijn alleen te winnen als er minimaal 
predikaat ZG  wordt behaald en in concurrentie van 
minimaal 50 dieren per diergroep. Bij minder dan 50 
dieren wordt HEP, 1,2,3 gewijzigd in € 25,00 ,mits er 
minimaal concurrentie is van 25 dieren, en dan vervalt de 
HEP prijs op 1 na. 

  EREPRIJZEN voor JEUGDLEDEN
7 Beker voor het fraaiste konijn van een jeugdlid.

8 Beker voor de fraaiste cavia van een jeugdlid.

9 Standaard voor ieder fraaiste dier op 1 na van een jeugdlid 
in elke diergroep mits er minimaal 3 jeugdleden daadwerkelijk 
dieren hebben ingezonden.

EREPRIJZEN

Voor de Konijnen, Cavia’s, Europa klasse 
geldt verder het volgende prijzenschema:
10   € 15,- voor de fraaiste op 2 na.( minimaal 50 dieren )
11   € 10,- voor de fraaiste op 3 na.( minimaal 50 dieren )
12   €   5,- voor de fraaiste op 4 na.( minimaal 50 dieren )

Bij 25-50 dieren per diergroep:
13   € 15,- voor de fraaiste op 1 na
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14   € 10,- voor de fraaiste op 2 na

Bij 15-25 dieren per diergroep:
15   € 15,- voor de fraaiste
16   € 10,- voor de fraaiste op 1 na

Bij 10-15 dieren per diergroep:
17   € 10,- voor de fraaiste
18   €   5,- voor de fraaiste op 1 na

Bij minder dan 10 dieren per diergroep:
19   €   5,-  voor de fraaiste

EXTRA PRIJZEN.
20 Blijvende herinnering voor iedere jeugdinzender.
21 Ereprijs voor de fraaiste hangoor in show, aangeboden 

door Comb. Hangoren uut Loozen.
22 € 20,00 voor de fraaiste collectie van 4 op het 

inschrijfformulier aangewezen cavia’s, beider geslachten 
vertegenwoordigd. Het hoogste aantal verzamelde punten 
wint. 1e F gaat voor 2e F enz. bij gelijke stand.

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 
het predikaat ZG is. Ook dieren met buitenlandse EE merken of 
oorspronkelijke soorten sier- en watervogels en oorspronkelijke 
duiven met ringen van Aviornis en de NBvV 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.
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Secr.KLN:  Mevrouw B.T.M. Sanders ,Van Galenstraat 4
7622 XP Borne Tel: 074-2664735

Na de show is de volledige catalogus te lezen op de website 
www.okpv.nl 

Schenkers van ereprijzen ( boven de € 10,00 ) zullen worden 
vermeld in de catalogus.
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Het programma van zaterdag
1 April 2023 :

07.30-08.15  Inkooien van de dieren

08.00-08.30  Ontvangst keurmeesters, 
inzenders met koffie en 
opening door de voorzitter

08.30        Aanvang keuring

12.30-13.15  Pauze/ warme maaltijd

13.15        Vervolg keuring

15.00        Prijsuitreiking

16.00 +/-      Uitkooien van de dieren na de 
prijsuitreiking

16.30            Aanvang van het afbreken en 
opruimen van de  tentoonstelling. 
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HOOFDSPONSOR RHC SHOW


