VOORWOORD
Beste sportfokkers (sters)
Wij zijn blij u weer het vraagprogramma van “de Reggeshow” 2017 van de
Klein dier vereniging. De Eendracht uit Rijssen aan te kunnen bieden.
Dit jaar wordt de Reggeshow gehouden op 27 en 28 oktober 2017.
In de nieuwe locatie Manege Achter ’n Bos. Leijerweerdsdijk 11 aan de
rand van Rijssen.
Het is voor ons bijzondere uitdaging om na jaren in de Sporthal, ook hier
een mooie en gezellige show neer te zetten waar het goed vertoeven is voor
mens en dier.
Ook word er dit jaar al weer de 3e Twentse Cavia dag georganiseerd op
zaterdag 28 Okt 2017.
Tevens zijn er ook weer enkele distrikt shows onder gebracht bij de
Reggeshow.
De vrijdag en zaterdag zijn de dagen waarop wij de show houden.
Wij zullen er alles aan doen om u een tweetal onvergetelijke dagen te
bezorgen . Samen met U en uw dieren hopen we er een prachtig show van te
maken.
Wat is een show zonder sponsoren en vrijwilligers?
Dat is niet meer denkbaar, daarom zijn we erg blij met de bijdragen van de
sponsoren en de medewerking van Herman ter Harmsel.
Wij hopen dan ook dat U ook uw dieren bij ons inzend.
Mede namens het bestuur en leden van De Eendracht hopen we u te
ontmoeten als inzender (ster) of als bezoeker (ster) en wens u heel veel
succes.
Henk Grievink (voorzitter)
NB.
U kunt voor een collega fokker een vraagprogramma aanvragen door een
email te sturen naar de secretaris van onze vereniging
Reggeshow@gmail.com onder vermelding van vraagprogramma
Reggeshow 2017 of via de website van de Eendracht Rijssen.

DE TENTOONSTELLING IS GEOPEND:
Vrijdag 27 oktober 2017 van 19.00 tot 22.00 uur
Zaterdag 28 oktober 2017 van 9.00 tot 16.00 uur
Toegangsprijs € 3.00
Kinderen beneden de 12 jaar onder geleide vrije toegang.

Adres Showgebouw.
Manege Achter’ Bos.
Leijerweerdsdijk 11.
7461 PN Rijssen.

De inschrijving sluit 12 oktober 2017.
Tentoonstellingssecretaris en penningmeester.

G. Averesch Stationsdwarsweg 48 7461 AV Rijssen
0548-516232 (na 19.00 uur voor algemene zaken)
06-13200874 b.g.g. mail: Reggeshow@gmail.com
Tentoonstellingsbestuur.
Henk. Grievink;

Voorzitter en secretaris Konijnen.
Braakmansdijk 123 7462 MJ Rijssen 06-19415341

Gradus .Averesch:

Algemeen Secretaris en penningmeester.

Gerrit . Slooyer:

Secretaris Hoenders, Dwerghoenders, Serama’s, Sier
en watervogels en oorspronkelijke Duiven,
Burgemeestersdijk 3 7462 LV Wierden
0548-515253 of 06-14130454

Henk .Beltman:

Secretaris Cavia’s
Arend Baanstraat 46 7461 DW Rijssen 0548-516740

Wim .Nieuwenhuis:

Secretaris Sierduiven.
J .ter Horststraat 28 7462 AH Rijssen 0548-543777

Commissies:
Voedering
Opbouw Afbraak
Verkoop
Loterij
Kaartverkoop
Reclame / Aankleding Zaal

:G.Slooyer
:H.Grievink
:W.Nieuwenhuis. jr.
:H.Beltman
:W.Nieuwenhuis sr.
:W.Meilink

Gedelegeerde FB (KLN en NBS).
Dhr .H. Houpst.
Hardenbergerweg 71b
7731 HC Ommen
0529-452416 0f 06-15075839
h.j.houpst@gmail.com

Dierenartsen:
Dierenartspraktijk “Riessen”
Boomkamp 27
7461 AW Rijssen
0548-521222

Inschrijfgeld.
U word verzocht het inschrijfgeld voor 12 oktober 2017 over te maken naar
NL63RABO 0347 3031 53 t.n.v. De Eendracht Rijssen.
(Let op banknr is gewijzigd.)

Inschrijfformulieren:
Zenden aan secretaris/penningmeester G. Averesch Stationsdwarsweg 48
7461 AV Rijssen of via Reggeshow@gmail.com

Gevraagd worden.
In alle erkende rassen en kleurslagen. Hoenders, Dwerghoenders, Serama’s,
Sier en Watergevogelte, oorspronkelijke Duiven, Sierduiven,
Konijnen, (ook in de C klasse, geboren tussen 30 april en 1 september
2017); konijnen in de gewone klasse en C klasse worden door de zelfde
keurmeester gekeurd. En de A.O.C klasse voor elke diergroep.

Cavia’s in de A-B-C klasse voor de 3e open Twentse Caviadag
28 oktober 2017
A Klasse 9 maand en ouder
B Klasse 6-9 maand
C Klasse 3-6 maand
Oude en jonge dieren zowel in mannelijk en vrouwelijk.
Ingeschreven worden alleen enkele nummers.
Inschrijfgeld: Bedraagt € 4.00 per enkel nummer.
Inschrijfgeld: Voor de open Twentse cavia dag € 2,50 per enkel nummer.
Let op Jeugdinzenders:
Jeugd inzenders betalen € 2,00 per enkel nummer.

Administratie kosten : € 2,00
Twee of meer inzenders uit een gezin betalen slechts een keer
administratiekosten.

Catalogus: € 3.00 (verplicht voor inzenders een per gezin)
Doorlopende entree kaart € 3,00 (alleen voor inzenders)

In kooien.
Donderdag 26 oktober 2017 tussen 18.00 en 21.00 uur.
De Cavia’s worden zaterdagmorgen 28 oktober 2017 in gekooid tussen
8.00 en 8.30 uur.

Keur dag
Vrijdag 27 oktober 2017. om 8.15 uur En zaterdag 28 oktober 2017 om
8.45 uur.

Keuring.
De keuring op 27 okt. 2017 zal niet in het bij zijn van toeschouwers
worden uitgevoerd.
Inzenders kunnen zich opgeven voor het aandragen of schrijven tijdens de
Keuring.
Hiervoor worden ze dan persoonlijk door het bestuur benaderd.
Bij de Caviakeuring zaterdag om 8.45 uur tot 15.00 uur mogen de fokkers
en toeschouwers wel aanwezig zijn.

Uitkooien:
Zaterdag 28 oktober 2017 van 16.00 tot 17.00 uur.
ALGEMENE TENTOONSTELLINGSBEPALINGEN.
1.

Deze tentoonstelling wordt gehouden volgens het
tentoonstellingsreglement van het FB ( KLN en NBS). Elke inzender
wordt geacht hiermee op de hoogte te zijn.

2.

Voor de Algemene Tentoonstellingsbepalingen zie de Almanak van het
FB (KLN en NBS} van het lopende jaar, ROT versie- ALV 2014.
Bij de keuring worden toegelaten: het Tentoonstellingsbestuur en de
door dit bestuur aangewezen personen.

3.

4

Beoordelingen worden geschreven op enkelvoudige
beoordelingskaarten.

5.

Verkoop dieren. Ingezonden dieren kunnen te koop worden aangeboden.
De verkoop geschiedt alleen door bemiddeling van het
tentoonstellingsbestuur.
Deze ontvangt hier voor 10% van de verkoopprijs.
Verkoopkaarten a € 0,50
Het verkoopkantoor is geopend van :
27 oktober 2017 van 20.00 tot 22.00 uur
28 oktober 2017 van 9.00 tot 16.00 uur.

6.

Gekochte dieren kunnen op vertoon van de afhaalkaart op zaterdag
28 oktober 2017 van af 15.00 worden afgehaald.

7.

Gewonnen ereprijzen kunnen tijdens de tentoonstelling in de zaal
worden afgehaald op zaterdag 28 oktober 2017 van 14.00 tot 16.00 uur.

8.

Wanneer om dringende reden van de in het vraagprogramma vermelde
keurmeesters of de te keuren rassen moet worden afgeweken, moeten de
inzenders daar in berusten
De aan gebrachte wijzigingen worden in de catalogus vermeld.

9.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het
tentoonstellingsbestuur.

Indien speciaalclubs hun club, distrikt of hun jongdierenshow bij de
REGGESHOW onderbrengen, stelt het bestuur als prijs een beker
beschikbaar bij minimaal 20 werkelijk Ingezonden dieren.
Verenigingen /speciaalclubs die hun distriktshow bij de Reggeshow
onderbrengen zijn:
Oostelijke dwerghoenders fokkersvereniging O.D.V.
Twentse Hoenderclub
Ned Wyandotteclub
Ned.Caviaclub
Krulduif, Schmalkaldener Moorkop, en Trommelduiven club. K.S.T.C.

Keurmeesters Hoofdereprijzen jury
Grote Hoenders: Voorzitter J.L. Albada. (A)
Leden A. Boks. (A) en A.P.C. Verboom.(A)
Dwerghoenders: Voorzitter A. Boks.(A)
Leden J.L. Albada. (A) en A.P.C. Verboom (A)
Serama’s: A.P.C. Verboom. (A)
Oorspronkelijke duiven: A.P.C. Verboom (C)
Siervogels: J.L. Albada. (A)
Watervogels:

Gedomesticeerd: A.P.C. Verboom (A)
Oorspronkelijk: A.P.C. Verboom (A)

Sierduiven: Wim. Halsema. (A)
Konijnen:
Cavia’s:

J.A. Lanting (A)
Mevr W. Flokstra. (A)

Keurmeester grote Hoenders:
J.l. Albada. (A). Alle rassen.

Keurmeesters Dwerghoenders:
A . Boks. (A) Wyandotte kriel , Twentsehoenkriel, Rijnlanderkriel.
Sulmtalerkriel, en niet-genoemde rassen.
A.P.C. Verboom (A) Antw-Baardkriel – Sussex - Orpingtenkriel –
Dorkingkriel – Vorwerkkriel.
Keurmeester Serama’s: . A.P.C. Verboom (A)
Keurmeester Oorspronkelijke duiven: A. Verboom (C ) Lachduiven
Eventueel met dispensatie voor andere rassen.
Keurmeester Siervogels: Joh. Albada (A)
Keurmeester gedomesticeerde Watervogels: A.P.C. Verboom. (A)
Keurmeester oorspronkelijke Watervogels: A.P.C. Verboom (A)

Keurmeesters Sierduiven:
W. Halsema. (A) Tuimelaar Rassen – Kleurduiven – Kip - Wrat en
Vormduiven - en alle niet genoemde rassen.
G. Kelderman. (A) Kropper Rassen - Structuur en Meeuwen Rassen –
Trommelduiven Rassen .

Keurmeesters Konijnen:
J.A .Lanting (A) Vl-Reus - Gr-Lotharinger, Wener, Witte van Hotot,
Rijnlander, Papillon,, Hollander, Kl-Zilver, Tan, Rus, Lotharinger Dwerg,
en niet genoemde rassen.
P. Oude-Groothuis (A) Belg Haas, Rex, Alaska, Ned-Hangoordwerg,
Rex-Dwerg, Kleurdwerg , Pool.

Keurmeesters Cavia’s:
Mevr. W. Flokstra. (A)
Mevr. P. Kraaijeveld (B)

Hoofdereprijzen
1. Fraaiste Grote Hoen
2. Fraaiste Dwerg Hoen
3. Fraaiste Serama
4. Fraaiste Oorspronkelijke duif
5- Fraaiste Siervogel
Groep 1 Frankolijnen, Kwartels, Patrijzen
Oorspronkelijke duiven Lachduiven
En Diamantduiven
Groep 2 Fazanten, tragopanen,oorspr. Kamhoenders
Parelhoenders en overige Siergevogelte
6. Fraaiste Oorspronkelijke Watervogel
7. Fraaiste Gedomesticeerde Watervogel
8. Fraaiste Sierduif
9. Fraaiste Konijn

€ 35,00
€ 35.00
€ 20.00
€ 20.00

€ 20.00
€ 20.00
€ 20.00
€ 20.00
€ 35.00
€ 35.00

Bij minder dan 40 dieren wordt de H.E.P 3-4-5-6-7 gewijzigd in € 10,00.
JEUGDPRIJZEN
11. Beker Fraaiste Grote Hoen
12. Beker Fraaiste Dwerg Hoen
13. Beker Fraaiste Serama
14. Beker Fraaiste Oorspronkelijke Duif
15. Beker Fraaiste Siervogel.
16. Beker Fraaiste Oorspronkelijke Watervogel.
17. Beker Fraaiste Gedomesticeerde watervogel
18. Beker Fraaiste Sierduif.
19. Beker Fraaiste Konijn

.Elke jeugd inzender ontvangt een medaille.

Hoofd-Ere prijzen en jeugdprijzen zijn alleen te winnen in
concurrentie.
Ereprijzen
Iedere keurmeester mag toekennen:
E.P. 21 A. prijs € 10.00 aan zijn fraaiste dier(niet winnaar H.E.P.)
E.P. 22 B. prijs € 6.00 aan zijn fraaiste dier op 1 na.
E.P. 23 C. prijs € 5.00 aan zijn fraaiste dier op 2 na.
E.P. 24 D. prijs € 4.00 aan zijn fraaiste dier op 3 na.
Heeft een keurmeester minder dan 40 dieren in ѐѐn diergroep voor zijn
keuring dan vervalt de A en de C prijs.

Predikaatgeld
€ 5.00 Voor elk dier dat het predikaat U of 97 punten behaald.
€ 2.50 Voor elk dier dat het predikaat F of 96 punten behaald.
€ 1.00 Voor elk dier dat het predikaat ZG of 95 punten behaald.

De gestelde Hoofd en ereprijzen zijn alleen te winnen met minimum
predikaat: ZG of 95 punten en in concurentie

E.P . 25 Fraaiste Konijn C klasse: Beker.
E.P . 26 Fraaiste Konijn A.O.C klasse: Beker.

Bovenstaande Ereprijzen en Predikaatgeld geld niet voor de Cavia’s

Prijzenschema " Cavia,s”
100. Beste van de Show

: Beker of Wandbord.

101. Beste A klasse

: Beker.

102. Beste B klasse

: Beker.

103. Beste C klasse

: Beker.

104. Beste NE klasse

: Beker.

105. Beste Jeugd

: Beker.

106. Beste Collectie

: Beker of Wandbord.
(bij min 5 ingezonden Collecties)
4 cavia,s ѐѐn ras en ѐѐn kleurslag en in elke leeftijds klasse en er moet van
beide geslachten een dier zijn ingeschreven.
107. Beste Raskampioen

: Oorkonde met Foto.
(bij min 5 inzendingen per ras).
Bij voldoende gladhaar inzendingen komen er extra prijzenbeschikbaar.
(tussenklasse) bij minimaal 5 inzendingen.
108. Beker voor de beste Gladhaar eenkleurig.
109. Beker voor de beste Gladhaar agouti.
110. Beker voor de beste Gladhaar tekening en uitmonstering.
111. Onderklasse Oorkonde.
Bij voldoende kleur inzendingen binnen ѐѐn ras komen er extra prijzen
beschikbaar.

Ereprijzen Bonden:
Kleindier Liefhebbers Nederland KLN
E.P.400 Stelt Ereprijzen beschikbaar op alle erkende Tentoonstellingen.
Voor zowel erkende klasse als de AOC klasse en vrije klasse €
5.00 beschikbaar per 20 ingeschreven dieren die tot de KLN
diergroepen behoren, mits het predikaat tenminste ZG is.
Ook dieren met buitenlandse EE merken of ringen van Aviornis en
de Vogelbonden 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. Kruizemund 84. 8252 BN. Dronten.
Tel: 0321-337358.

Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers Verenigingen.
E.P.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: zie voorwaarden onder d.
Secr. C.J. Voerman. Molenstraat 126. 3764 TJ Soest. Tel 06-43536340.
( na 18.30 uur).

EP 27: Provinciale Bonds medaille ter vrijebeschikking
H.E.P. Jury Sierduiven.

Voor ereprijzen beschikbaar gesteld door de
speciaalclubs zie almanak 2017.

Enten van Hoenders en Dwerghoenders:
Tot deze tentoonstelling mogen alleen Hoenders ,Dwerghoenders worden
toegelaten van fokkers die al hun hier boven genoemde dieren hebben laten
enten tegen Pseudo-vogelpest.
Elke inzending hoenders, dwerghoenders dient vergezeld te gaan van een
kopie van de entverklaring.
Deze entverklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts
die de enting heeft verricht.
Deze dient de opgave te bevatten van het ras, het aantal dieren, hun
gemiddelde leeftijd en de ringnummers.
Het origineel van de entverklaring wordt bewaard door de secretaris van de
vereniging waar men lid is.

Voorwaarden voor het Exposeren van Konijnen.
Entverklaring 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 zij van een kopie van de RHD entverklaring.
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.

Inschrijving sluit op 12 oktober 2017 .

