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Geachte kleindierliefhebbers, 

Voor u ligt het vraagprogramma van de 62e “Fivelshow” in manege 

“Eemsrakkers” te Holwierde. 

 

De “Fivelshow” wordt gehouden op een mooie en ruime locatie, met een 

grote verharde parkeerplaats en een gezellige kantine. 

Een zeer goed korps van keurmeesters zal uw dieren van de juiste 

predicaten voorzien en er staat weer een team ervaren mensen klaar om 

uw dieren te verzorgen.  

Wij zullen er weer een kleindierenshow van maken zoals u van ons 

gewend bent, met een groot prijzenpakket. 

Bovendien hebben we dit jaar weer de competitie “Topfokker Provincie 

Groningen”.  

Hieraan kunnen alle fokkers mee doen, ongeacht van welke vereniging.  

U kunt de punten verdienen bij ons op de tentoonstelling en bij de 

verenigingen P.K.V Muntendam en W.P.K.C Winschoten  

(nadere informatie verder op in het vraagprogramma). 

De prijsuitreiking van de topfokker competitie vindt plaats tijdens de 

Fivelshow op zaterdag 11 november om 14:30.  

 

Natuurlijk hebben we ook weer een afdeling vrije verkoop. 

Al met al is het zeker de moeite waard om in te zenden. 

 

Tot ziens in Holwierde. 

 

De voorzitter, 

 

H.J. Scholte 

 

 
                    Foto’s van de kampioenen van 2016 staan op onze site  

                                                               www.pkv-fivelingo.nl 

 

 

http://www.pkv-fivelingo.nl/
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Sluitingsdatum van inschrijving 

15 oktober 2017 

 

Inschrijfformulieren zenden aan: 

Tentoonstellingssecretariaat: Simon de Jong, Wirdumerweg 49, 

9919 HB Loppersum Tel. 0596-572648 of via e mail: 

simon_dejong@online.nl 

Bankrekeningnr. NL08 RABO 0360 4644 24.  

t.n.v. P.K.V. Fivelingo - tentoonstelling. 
( graag het verschuldigde bedrag overmaken voor 25 oktober 2017). 

 

Inschrijfgeld: 

Per dier           € 3,00 

Catalogus  € 4,00 

Administratiekosten € 2,00 

 

Inzenddatum dieren: 

Woensdag 8 november 2017 tussen 17.00 en 20.00 uur 

Inzendadres: “Manege de Eemsrakkers” Hoofdweg 38 te 

Holwierde, Tel. 06-12129121 

 

Afhalen van de dieren: 

Zaterdag 11 november 2017 om 15.30 uur sluiting, gekochte 

dieren kunnen om 14.30 worden afgehaald. 

 

Openingstijden tentoonstelling 

Vrijdag 10 november 2017   13:00 – 22:00 uur 

Zaterdag 11 november 2017   10:00 – 15:30 uur 

 

Verkoopbureau 

Gedurende de openingstijden 

Vrijdag 10 november 2017  13:00 – 22:00 uur 

Zaterdag 11 november 2017  10:00 – 14:00 uur 

Entreegeld: € 3,00 per persoon ( kinderen t/m 12 jaar gratis 

toegang). 

Inzenders van tenminste 4 dieren hebben vrije toegang. 
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       “Fivelshow” 

Open tentoonstelling. Kleindierensportvereniging “Fivelingo” 

Appingedam is opgericht in 1955. 

Aangesloten bij  K.L.N. en N.B.S. 

Inschreven bij de K.v.K. te Groningen nr. V024516. 

 

Bestuur P.K.V. Fivelingo. 

H.J. Scholte   Voorzitter 

P.Dijkstra            2e voorzitter 

W.Huis           Penningmeester 

G.Bouwman   Secretaris 

S. de Jong   Lid 

D.Entjes           Lid 

Mevr. P.Jansema  Lid 

 

E.H. Fokkens                  Erelid 

                  

Dierenarts 

Dierenartspraktijk R. Klaver,  Weth. Veenkamplaan 38,  

9934 JS Delfzijl Tel: 0596-619221 

 

Tentoonstellingssecretariaat: 

Simon de Jong, Wirdumerweg 49, 9919HB Loppersum  

Tel. 0596-572648 simon_dejong@online.nl 

Rabobank Appingedam NL08 RABO 0360464424 t.n.v.  

P.K.V Fivelingo - tentoonstelling 

 

 

 

Gedelegeerde namens het Facilitair Bureau KLN/ NBS 
F. Zuidema, H. van Cappenbergweg 7, 9977 RV Kloosterburen 

0595-481614  rfzuidema@ziggo.nl 

 

 

 

mailto:rfzuidema@ziggo.nl
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Keurmeesters Hoenders 

 

H.Brinkman                        Twijzel 

 

( A ) Grote hoenders: Australorp, Wyandotte, Brahma, 

Hollands hoen, New Hampshire, Groninger meeuw 

 

E.W Zwama                                  Doezum                                  

 

( A) Dwerghoenders: Chabo, Antwerpse baardkriel, 

Watermaalse baardkriel, Engelse vechtkrielen, Java kriel 

  

J.Wever                    Muntendam  

 

( C ) Dwerghoenders: Hollands hoen kriel, Noord Hollandse 

blauwe kriel, Barnevelder kriel, Welsumer kriel, Orpington kriel, 

Serama 

 

R.J Roelfsema            Leek 

 

( C) Dwerghoenders: Hollandse kriel, Wyandotte kriel, 

Groninger meeuw kriel. 

 

H.E.P. jury Grote hoenders en Dwerghoenders  

Voorzitter (A) H. Brinkman, (A) E Zwama 

 

H.E.P. jury  Serama’s J.Wever                                
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Keurmeester Sierduiven 

 

W.B Halsema        Oldeholtpade 

( A )  Niet genoemde rassen 

 

R. Slikker                                                    Balk 

( C ) Meeuwen/Structuur en Trommelduiven, Tuimelaars en 

hoogvliegers 

 

Voorzitter H.E.P. jury W.B Halsema 

 

Keurmeesters Konijnen 

J.A Lanting                                                 Nieuw-Amsterdam 

 

( A ) Tan, Thrianta, Satijn, Beige Belgische has, Hollander, Ned. 

Hangoordwerg, Polish, C klasse en niet genoemde rassen. 

 

 J Jipping                        Klazienaveen 

                                          

( A ) Alaska, Luchs, Rex, Klein Lotharinger, Rus, Rex dwerg, 

Wener, Kleurdwerg, Pool, Vlaamse reus en C klasse 

 

Voorzitter H.E.P. jury J. Jipping 

 

Keurmeester Oorspronkelijke duiven 

 

E.W Zwama          

( A ) Tevens H.E.P. jury 

 

Keurmeester Siervogels 

E.W Zwama                                                              

( A ) Tevens H.E.P. jury 
Wijzigingen voorbehouden (zie artikel 9.)        
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Tentoonstellingsbepaling 

Artikel 1. Deze tentoonstelling wordt gehouden volgens de bepalingen 

van het tentoonstellingsreglement van de F.K. Dit T.T reglement is 

verkrijgbaar bij het alg. secretariaat van de F.K. tegen vooruitbetaling 

van de verschuldigde kosten en ligt bovendien voor belangstellenden ter 

inzage op het secretariaat van de tentoonstelling houdende vereniging. 

Iedere inzender wordt geacht met de bepalingen van dit reglement 

bekend te zijn en er zich aan te onderwerpen. 

 

Artikel 2. Iedere inzender dient in het bezit te zijn van een geldige 

fokkerskaart. Men is ook verplicht het juiste K.L.N. of N.B.S. 

fokkerskaartnummer te vermelden. Ingezonden kunnen worden alle 

erkende rassen en kleurslagen hoenders, dwerghoenders, Serama’s, 

konijnen, sierduiven en siergevogelte, zowel jong als oud. Er wordt in 4 

klassen gekeurd: man oud, vrouw oud, man jong en vrouw jong. 

 

Artikel 3. Ieder, die wenst in te zenden, moet het ingesloten 

inschrijfformulier duidelijk ingevuld inzenden aan de t.t. secretaris Simon 

de Jong, Wirdumerweg 49,9919HB Loppersum. 

Of via e mail adres simon_dejong@online.nl 

En het inschrijfgeld overmaken op rekeningnummer: 

NL08 RABO 0360 4644 24 t.n.v. P.K.V. “Fivelingo” tentoonstelling. De 

sluiting van de inschrijving is bepaald op uiterlijk 15 oktober 2017.  

Het inschrijfgeld bedraagt € 3, - per dier, trio’s € 4,75. Verplichte 

catalogus  

€ 4,00 ( 1 per gezin), administratiekosten € 2,00 met het inschrijfgeld te 

voldoen. De toegang is € 3,00 p.p. ( kinderen t/m/ 12 jaar gratis 

toegang).  

Artikel 4. Alle inzendingen moeten woensdag 8 november 2017 tussen 

17.00 en 20.00 uur bezorgd te zijn in de tentoonstellingshal te Holwierde.  

Artikel 5. Dichtgespijkerde kisten worden niet geaccepteerd en kisten 

moeten worden voorzien van goede ventilatiegaten. Alle dieren moeten 

eigendom zijn van de inzender. Bij ontdekking van fraude wordt de 

gehele inzending van de betreffende eigenaar voor mededinging naar 

prijzen uitgesloten. 
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Artikel 6. De keuring van de dieren vindt plaats op donderdag 9 

november 2017. Tijdens de keuring worden behalve de keurmeesters, 

helpers, dierenarts en gedelegeerde KLN niemand toegelaten. De 

uitspraak van de keurmeester is bindend en zonder beroep.  

Artikel 7. Tijdens de tentoonstelling mogen de dieren niet uit de kooien 

worden genomen, behoudens met goedkeuring van het bestuur. Het 

bestuur is niet aansprakelijk voor sterfte, schade of verloren gaan van de 

dieren. Evenmin voor enig ander eigendom van de inzender, dat in het 

tentoonstellingsgebouw aanwezig is. 

Artikel 8. Verkoop van dieren tijdens de tentoonstelling geschiedt door 

het bestuur. Verkoopkaarten zijn verkrijgbaar ad. € 1,00. De verkoper 

betaalt 10% van de verkoopprijs aan de kas van de tentoonstelling.  

De verkoopprijs mag wel worden verlaagd, doch niet verhoogd worden. 

Verkoop van de dieren geschiedt uitsluitend contant. Het verkoopbureau 

is geopend: vrijdag 13.00- 22.00 uur en zaterdag van 10.00-14.00 uur. 

Zodra een dier verkocht is, zijn de verdere risico’s voor de koper. 

Artikel 9. Het bestuur houdt zich het recht voor bij eventuele 

overbelasting van één der keurmeesters, een deel van de dieren aan 

een andere keurmeester over te dragen, die minder belast zou blijken, 

zo nodig meerdere keurmeesters te benoemen. 

Artikel 10. Voor het winnen van collectieprijzen worden door de 

keurmeester toegekende punten van de 6 mooiste dieren bij elkaar 

opgeteld. 

Artikel 11. Uitreiking van ere- en collectieprijzen: Die kunnen zaterdag 

11 november van 13:00 – 15.00 uur worden afgehaald vanaf het 

secretariaat.  

Artikel 12. Het afhalen van de ingezonden dieren, moet geschieden op 

zaterdag 11 november 2017 na de sluiting van de tentoonstelling om 

15.30 uur. De gekochte dieren kunnen om 14.30 uur worden afgehaald. 

Dieren die niet zijn afgehaald, worden op kosten van de inzender, 

geretourneerd. 
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Artikel 13. Om een collectieprijs te winnen, moet het aantal ingezonden 

nummers ten minste 6 bedragen met min. 552 punten voor konijnen en 

voor hoenders, dwerghoenders, en sierduiven 558 punten. Bij gelijk 

hoogst aantal punten gaat de kleinste inzending voor. Is dit ook gelijk, 

dan na loting. Voor duiven mag een collectie van 1 ras uit verschillende 

variëteiten bestaan. In alle rassen en kleurslagen kunnen de volgende 

prijzen worden gewonnen: 1e prijswinnaars met Pred. U, € 5,00. Voor de 

geldprijzen van de kamp. en res.kamp. kan op verzoek eremetaal 

worden ontvangen. Voor het toekennen van het Pred. U dienen de 

keurmeesters te overleggen met de voorzitter van de H.E.P. jury. Voor 

het winnen van een E.P. moet men minstens het predicaat ZG hebben 

behaald. 

              

Artikel 14. Het inschrijfgeld van ingeschreven, doch niet ingezonden 

dieren wordt niet terug betaald, maar vervalt aan de tentoonstellingskas. 

Hetzelfde geschiedt met niet toegekende ereprijzen. 

 

Artikel 15. Reclames van welke aard dan ook, kunnen na 1 februari 

2017 niet meer in behandeling worden genomen. 

 

Artikel 16. Onreine dieren, of zieke, of van ziekte verdachte dieren, 

worden niet gekeurd en zullen uit de tentoonstellingshal worden 

verwijderd. 

 

Artikel 17. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het 

bestuur. 

 

Artikel 18. Het is ten strengste verboden te roken. 
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Enting van hoender, dwerghoender en siergevogelte 

Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoeders, dwerghoeders en 

siergevogelte worden toegelaten van fokkers, die al hun hierboven 

genoemde dieren hebben laten enten tegen Pseudovogelpest. 

Elke inzending hoenders, dwerghoenders en siergevogelte dient te 

vergezeld te zijn van een kopie van de ent verklaring . Deze ent 

verklaring dient de opgave te bevatten van het ras, het aantal dieren, 

hun gemiddelde leeftijd en de ringnummers van de betreffende dieren. 

Het origineel van de ent verklaring wordt bewaard door de vereniging 

secretaris van de vereniging, waar men de fokkerskaart heeft besteld. 

 

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. 

 

Schenkers van ereprijzen 

Iedere liefhebber die ons wil steunen, kan een bedrag storten in onze 

prijzenpot. Dit kan zowel contant, als door overschrijving op ons 

bankrekeningnummer, waarvoor onze hartelijke dank. 

 

Vervoer naar en van de tentoonstelling. 

In verband met deze gewijzigde beschikking, is ook de beschikking 

vervoersverbod levende hoenders en siergevogelte gewijzigd. Het 

vervoer van de dieren naar de tentoonstelling dient n.l. vergezeld te gaan 

van een volledig ingevulde kopie ent verklaring. Voor retourzending geldt 

hetzelfde. 
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Hoofdereprijzen Grote Hoenders 

 

1. € 50,00 Kampioen van de T.T + foto in lijst 

2. € 22,50 Reserve kampioen + foto in lijst 

3. € 7,00 Mooiste haan oud 

4. € 7,00 Mooiste hen oud 

5. € 7,00 Mooiste haan jong 

6. € 7,00 Mooiste hen jong 

 

 
   De prijzen 3,4,5 en 6 zijn niet te winnen door 1 en 2 

7. € 10,00 voor het hoogst aantal punten 

8. € 10,00 Mooiste collectie één ras 

9. €  7,50 Mooiste collectie één ras / op één na 

10. Beker: Mooiste dier jeugdlid (In concurrentie) 

11. € 3,00 per 20 gekeurde dieren keurmeester ter vrije beschikking  

 ( niet te winnen door 1 en 2)  

 

 

Hoofdereprijzen Dwerghoenders 

             

12.  € 50,00 Kampioen van de tentoonstelling + foto in lijst 

13.  € 22,50 Reserve kampioen + foto in lijst    
14.  € 7,00 Mooiste haan oud 
15.  € 7,00 Mooiste hen oud           
16.  € 7,00 Mooiste haan jong 

17.  € 7,00 Mooiste hen jong                   

                            

De prijzen 14, 15, 16 en 17 zijn niet te winnen door 12 en 13. 

                            

18.  € 10,00 voor hoogst aantal punten 

19.  € 10,00 Mooiste collectie één ras 

20.  € 7,50 Mooiste collectie één ras / op één na                   

21.  Beker: Mooiste dier jeugdlid (In concurrentie) 

22.  € 3,00 per 20 gekeurde dieren van elke keurmeester  

      ter vrije beschikking ( niet te winnen door 12 en 13)               
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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. 

Secr. G.J.R. Tiemes, Kruizemunt 84, 8252 BN in Dronten, Mobiel: 06-
40176696 

  

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, 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.  
e.    Ook met Entente erkende EE merken of ringen gekenmerkte 
buitenlandse dieren en oorspronkelijke soorten sier-, watervogels en 
oorspronkelijke duiven met ringen van Aviornis (AO) of de vogelbond 
NBvV komen in aanmerking. 
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Hoofdereprijzen Siergevogelte 

 

23. € 15,00 Fraaiste in de groep Kwartels en overige  

siergevogelte, + foto in lijst 

24. € 7,50 Reservekampioen 

Voor Chinese kwartels en diamantduifjes dient u zelf een kooi mee 

te nemen met witte achterwand en zwart van buiten. 

 

 

 

 

Hoofdereprijzen Oorspronkelijke Duiven 

25.  € 7,50 Fraaiste in de groep Oorspronkelijke Duiven + foto in lijst 

26. € 4,00 Fraaiste in de groep Oorspronkelijke Duiven op 1 na 
  

 

Collectie en Hoofdereprijzen Sierduiven 

27.  € 50,00 Kampioen van de tentoonstelling + foto in lijst 

28.  € 22,50 reserve kampioen + foto in lijst 

29.  € 10,00 hoogst aantal punten van de tentoonstelling 

30. € 15,00 Mooiste collectie sierduiven één ras 

31. € 10,00 Mooiste collectie sierduiven één ras / op één na 

32.  € 3,00 per 20 gekeurde dieren van elke keurmeester ter vrije 

beschikking ( niet te winnen door 27 en 28 ) 

33.  Beker: Mooiste sierduif jeugdlid (In concurrentie) 

 

 

 

Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers vereniging N.B.S. 

Secr. C.J Voerman, Molenstraat 126,3764 TJ Soest 

email: secretaris@sierduif.nl Tel: 06-43536340 

 

800. R-prijs van € 4,00 per 15 werkelijk ingeschreven sierduiven, ter vrije 

beschikking van de keurmeester. 

De R-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs aan is 

toegekend.  
 

 

 

 

Deze prijzen worden via de organiserende vereniging uitbetaald. 

mailto:secretaris@sierduif.nl
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Collectie en Hoofdereprijzen Konijnen 

  

34.  € 50,00 Kampioen van de tentoonstelling + foto in lijst 

35.  € 22,50 Reserve kampioen + foto in lijst 

36.  € 10,00 Hoogst aantal punten van de tentoonstelling 

37.  € 10,00 Mooiste collectie één ras 

38.  € 8,00 Kampioen groep 1 kleur 

39.  € 8,00 Kampioen groep 2 tekening 

40.  € 8,00 Kampioen groep 3 verzilvering/pareling 

41.  € 8,00 Kampioen groep 4 kleurpatroon 

42.  € 8,00 Kampioen groep 5 wit 

43.  € 8,00 Kampioen groep 6 hangoren 

44.  € 8,00 Kampioen groep 7 bijzonder haarstructuur 

45.  Beker: Mooiste dier jeugdlid (in concurrentie) 

 De prijzen 38 t/m 45 zijn niet te winnen door 34 en 35 

46.  € 3,00 per 20 gekeurde dieren van elke keurmeester ter vrije  

 beschikking ( niet te winnen door 34 en 35 ) 

 
 
 
KONIJNEN ( C KLASSE ) + foto in lijst 
Dieren die geboren zijn vanaf 1 mei t/m 8 oktober kunt u inzenden in de 
C klasse.  
 
Dit moet u apart opgeven op het inschrijfformulier in het vak klasse 
C invullen.  
 
47.  € 10, - voor het mooiste konijn.  
48.  € 7,50 voor het mooiste konijn op één na.  
             

 

 

 

 

Speciaalclubprijzen: Voor de desbetreffende prijzenschema’s verwijzen 

wij derhalve naar de FK Almanak 2017 
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Hoofdereprijzen Serama’s 

  

49.  € 15 Kampioen van de tentoonstelling + foto in lijst 
50.  € 7,50 Reserve kampioen  

51.  Beker mooiste dier jeugdlid (In concurrentie) 

52.  € 3,00 per 20 gekeurde dieren van elke keurmeester ter vrije                    

 beschikking ( niet te winnen door 49 en 50). 

 

 

N.B. Bij minder dan 40 ingeschreven dieren per diersoort worden de 

hoofdereprijzen 1-2-12-13-27-28-34-35 gehalveerd.  

 

 

 

Competitie “Topfokker Provincie Groningen 2017” 

 

De verenigingen Muntendam e.o., P.K.V Appingedam en de W.P.K.C. te 

Winschoten organiseren gezamenlijk de competitie “Topfokker Provincie 

Groningen 2017”. U kunt hier gratis aan mee doen. De competitie gaat 

over de diergroepen Hoenders en Dwerghoenders, Konijnen, Sierduiven 

en Kwartels (in concurrentie). De winnaars krijgen een mooie oorkonde 

en een botanisch geschenk. De punten van uw 4 aangewezen dieren per 

groep worden getotaliseerd en degene met het hoogste aantal punten is 

winnaar. De uitslag wordt berekend over de hoogste scores van twee 

van de drie shows van boven genoemde verenigingen. Om winnaar te 

worden moet men dus minimaal inzenden op twee shows. Men moet per 

diergroep 4 dieren aanwijzen, ongeacht ras, kleur of geslacht. De 

kooinummers dienen tijdens het inkooien ingeleverd te worden bij het 

tentoonstellingssecretariaat. De prijsuitreiking is op zaterdag 11 

november 2017 om 14.30 uur op de  ‘Fivelshow’ van P.K.V Appingedam. 

 

 

 

            


