
STREVEN NAAR BETER 

ASTEN 

 

VRAAGPROGRAMMA 

PEELLANDSHOW 
Open tentoonstelling 

 

van 
 

PLUIMVEE, KONIJNEN, CAVIA’S, 

SIERDUIVEN, OORSPRONKELIJKE DUIVEN, 

SIER- & WATERVOGELS 
 

Waarin ondergebracht verenigingstentoonstelling “Streven naar beter” Asten 

 

op 
 

20 oktober – 22 oktober 2017 
 

in het 
 

Gemeenschapshuis “DE KLEPEL” 

KERKSTRAAT 8 

5721 GV  ASTEN 

TEL. 0493 - 691349 
 

Sluiting van de inschrijving : ma. 2 oktober 2017 



 

VOORWOORD 
 

Peellandshow Asten 2017  

 

Als voorzitter van “Streven naar beter” mag ik U namens onze leden het vraagprogramma 

aan bieden.  

Het zal U wellicht opvallen dat de datum gewijzigd is. Dit hebben we gedaan omdat wij de 

afgelopen 3 jaar onze show 2 maal hebben moeten annuleren in verband met de vogelgriep. 

Een kleine show was voor ons financieel niet haalbaar. Voor onze club leek het het beste om 

de datum te vervroegen naar oktober, waar de risico’s minder zijn vanwege de trek van de 

wilde vogels. Afwachten was en is voor ons geen optie. Niets is zo funest voor een 

vereniging als alles is geregeld en op het laatste moment alles “noodgedwongen” moet 

worden afgeblazen. We hopen hiermee alle ellende eventueel voor te blijven en U een mooie 

show aan te kunnen bieden, waar ook veranderingen zijn doorgevoerd. 

 

De show is met een dag ingekort, en de keuring zal toegankelijk zijn voor eenieder, een 

publieke keuring. Voor ons als vereniging is dit een nieuwe manier om onze hobby te 

beleven en te presenteren aan de bezoekers. Wel vragen wij  U allen de keurmeesters hun 

taak  op gepaste wijze te laten uitoefenen en de ruimte te gunnen. Het keurmeesterskorps zal 

indien nodig uitgebreid en aangepast worden. 

Dit alles zal U als sportfokker toch moeten aanspreken, Uw dieren een dag minder van huis 

en haard. 

 

Ik hoop dat het prijzenschema U aanspreekt, evenals het de vrije entree van de show. 

Wij zien onze show vol vertrouwen tegemoet, aan onze inzet zal het niet liggen. 

Ik wil het hierbij laten en hoop U als inzender te mogen begroeten in Asten en wens U verder 

nog een goed tentoonstellingsseizoen toe. 

 

W. verdeuzeldonk, 

Voorzitter “Streven naar beter” Asten. 

  



 

 

TENTOONSTELLINGSBESTUUR 

 

W. Verdeuzeldonk voorzitter 

H. Verspeek  secr.-penn. 

Hazeldonk 6 

5721 TA  ASTEN tel. 06-13153200 

   www.kleindieren-asten.nl 

E-mail: strevennaarbeter@planet.nl 

J. v. Ruijven 

 

Ereleden 

 

W. Verberne 

 

Commissie van Bijstand 

 

De leden van “Streven naar beter” Asten 

 

 

Verkoop 

 

J. v. Ruijven 

 

 

Gedelegeerde F.B. 

 

H. Brouwers 

Greesveld 4 

2490 Balen (België) 

tel. 0032-14860468 

E-mail: hans-riny@skynet.be 

 

 

Dierenartsenpraktijk 

 

Dierenartsenpraktijk “de Eenhoorn” 

Ommelsveld 25 

5721 VT  ASTEN 

tel. 0493 - 689715 

www.dap1h.nl 

 

 

 

Bankrelatie 

 

Rek.nr.NL38.RABO.0137.8536.37 

t.n.v. Kleindiersportvereniging Asten 

 Streven naar beter 

K.v.K. Eindhoven nr.:40235924 
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KEURMEESTERS 

 

Hoofdereprijzen Grote Hoenders 

***************************** 

J.A. de Dooij   A 

 

Keurmeester Grote Hoenders 

J.A. de Dooij   A : Alle Rassen 

 

Hoofdereprijzen Dwerghoenders 

**************************** 

J.A. de Dooij   A 

 

Keurmeester Dwerghoenders 

J.A. de Dooij   A : Alle Rassen 

 

Hoofdereprijzen Konijnen 

*********************** 

A.G. Oomen   A 

 

Keurmeester Konijnen 

A.G. Oomen   A: Alle Rassen 

 

Hoofdereprijzen Cavia’s 

********************* 

B. v. Dijk  A 

 

Keurmeester Cavia’s 

B. v. Dijk  A: Alle rassen 

 

Hoofdereprijzen Sierduiven 

************************ 

G.H.J. Kelderman  A 

 

Keurmeester Sierduiven 

G.H.J. Kelderman  A: Alle rassen 

 

Hoofdereprijzen Siervogels 

*********************** 

A. Deetman  A 

 

Keurmeester Siervogels 

A. Deetman A  

 

Hoofdereprijzen Oorspronkelijke Duiven 

*********************************** 

A. Deetman  A 

 

Keurmeester Oorspronkelijke Duiven 

A. Deetman   A  



 

 

Hoofdereprijzen Watervogels 

*********************** 

A. Deetman  B / C 

 

Keurmeester Oorspronkelijke Watervogels  

A. Deetman  B: bevoegde rassen hieronder vernoemd. 

 

Streepkopgans, Grote Sneeuwgans, Keizergans, Rossgans, Kleine Sneeuwgans, Australische 

Casarca, Paradijs Casarca, Grijskop Casarca, Rode Casarca, Bergeend, Radjah Bergeend, Filipijnse 

eend, Peposaca eend, Indische Vlekbekeend, Chinese Vlekbekeend, Birmaanse Vlekbekeend, 

Afrikaanse Geelsnaveleend, Europese Pijlstaart, Roodsnavel Pijlstaart, Chili Pijlstaart, Bahama 

Pijlstaart, Europese Tafeleend, Krooneend, Sikkeleend, Europese Slobeend, Rode Slobeend, 

Australische Slobeend, Nieuw-Zeelandse Slobeend, Kaapse Slobeend, Amerikaanse Smient, Chili 

Smient, Krakeend, Carolina eend, Mandarijneend, Merida taling, Puna taling, Grote Brasiltaling, 

Kaapse taling, Blauwvleugeltaling, Kleine Brasiltaling, Chili taling, Kaneeltaling, Marmertaling, 

Scherpvleugeltaling, Versicolortaling, Zomertaling, Amerikaanse Wintertaling, Europese 

Wintertaling, Roodschoudertaling, Hottentottaling, Andestaling 

 

Keurmeester Gedomesticeerde Watervogels 

A. Deetman                 C: bevoegde rassen hieronder vernoemd. 

Pommerse gans, Duitse Pekingeend, Amerikaanse Pekingeend, Cayuga eend, Smaragdeend  

Het bestuur behoudt zich het recht om, indien de omstandigheden daartoe dwingen, 

wijzigingen aan te brengen in deze lijst. 

 

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 pseudo-vogelpest 

(NCD).Elke inzending hoenders, dwerghoenders en siervogels dient vergezeld te gaan van een 

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, het aantal dieren, 

hun gemiddelde 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 is geënt volgens een toegestane methode. 

Het origineel van de entverklaring wordt bewaard bij de vereniging waarvan 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 zijn 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. 

 

ATTENTIE 

Door het tentoonstellingsbestuur zal er op worden toegezien dat er zich geen kenmerken bevinden 

in de kooien, waarin zich de te keuren dieren bevinden. 

Ook de verzendkisten zullen voldoende afgedekt worden. 

  



 
 

VOORWAARDEN 

 

Art. 1. Deze tentoonstelling wordt gehouden volgens de bepalingen van het Reglement Open 

Tentoonstelling van het Facilitair bureau KLN-NBS. 

Iedere inzender wordt geacht met de bepalingen van dit reglement op de hoogte te zijn, en zich hieraan te 

onderwerpen. 

 

Art. 2. Gevraagd worden alle in Nederland erkende rassen en kleurslagen van Hoenders - Dwerghoenders – 

Konijnen - Sierduiven - Oorspronkelijke Duiven en Sier- en Watervogels, welke voorzien zijn van een 

erkende vaste voetring of tatoeëring en in kooien geshowd mogen worden, in oud en jong als ook C-klasse 

bij de Konijnen, Cavia’s worden gevraagd in de klassen : A= ouder dan 9 maanden, B= 6 t/m 9 maanden en 

C= 3 t/m 5 maanden, zowel mannelijk als vrouwelijk. 

Oorspronkelijke Watervogels, Oorspronkelijke Duiven en Siervogels kunnen als koppel worden ingekooid, 

deze worden echter wel apart gekeurd, gelieve dit kenbaar te maken op het inschrijfformulier. 

Inzenders van sier- en watervogels en oorspronkelijke duiven krijgen samen met de labels stickers 

toegestuurd, waarop men het volledige ringnummer van het dier moet vermelden. 

Ook gevraagd worden de AOC-klasse en de Vrije Klasse (Spiegel der fokkerij). 

 

Art. 3. Het inschrijfgeld bedraagt: 

per enkel nummer    € 3,50  

Porto en Adm. kosten per adres  € 2,50 

Catalogus, verplicht, doch een per adres € 3,00  

 

Art. 4. De inschrijving dient te gebeuren op bijgaand inschrijfformulier, waarop duidelijk alle gevraagde 

gegevens van de inzender moeten voorkomen. Vermeldt duidelijk bij pluimvee Groot of Dwerg, evenals 

bondsnummer, giro- of banknummer, postcode en telefoonnummer. 

 

Art.5. Iedere inzender dient in het bezit te zijn van een geldige fokkerskaart. Men is ook verplicht het juiste 

K.L.N. en/of  N.B.S. fokkerskaartnummer te vermelden. Buitenlandse deelnemers dienen hun buitenlandse 

bondsnummer op te geven. 

 

Art. 6. De inschrijving sluit op ma. 2 oktober 2017, of eerder bij het bereiken van het maximum aantal 

dieren ( ± 800). Ingeschreven dieren mogen veranderd worden, mits zij van hetzelfde ras, geslacht, leeftijd 

en kleur zijn. 

 

Art. 7. Inschrijvingen dienen te worden gezonden aan: 

Secr.Penn.: H. Verspeek 

  Hazeldonk 6 

  5721 TA  ASTEN  tel. 06-13153200 

  E-mail: strevennaarbeter@planet.nl 

 

Art. 8. Betaling dient te geschieden bij inlevering van het inschrijfformulier, of op banknummer 

NL38.RABO.0137.8536.37  t.n.v. Kleindiersportvereniging Asten  Streven naar beter. 

 

Art. 9. Het inschrijfgeld van ingeschreven, doch niet ingezonden dieren wordt niet terugbetaald, maar 

vervalt aan de tentoonstellingskas. Hetzelfde geldt voor niet toegekende ereprijzen. 

 

Art. 10. Dieren welke zijn ingeschreven moeten op vrijdag 20 oktober 2017 tussen 18.00 en 22.00 uur 

aanwezig zijn en ingekooid worden in het Gemeenschapshuis, Kerkstraat 8, Asten. 
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Art. 11. De keuring zal geschieden op zaterdag 21 oktober 2017, en is toegankelijk voor publiek. 

Er wordt gebruik gemaakt van beoordelingskaarten in enkelvoud. De beslissing van de keurmeester is 

bindend en zonder beroep.  

 

Art. 12. Het is gedurende de tentoonstelling niet toegestaan dieren uit de kooien te halen of keurstokjes te 

gebruiken, zonder toezicht van het tentoonstellingsbestuur. 

 

Art. 13. Ingezonden dieren kunnen te koop worden aangeboden op het inschrijfformulier en tijdens de 

tentoonstelling. Verkoopkaarten  € 1,00 per stuk. Er wordt geen procentengeld gevraagd. Dit houdt in dat de 

vraagprijs de verkoopprijs is en dat dit bedrag volledig aan de verkoper wordt uitbetaald. De verkoop 

geschiedt alleen onder toezicht van het tentoonstellingsbestuur. Wanneer een dier verkocht is, is het verdere 

risico voor de koper, en mag direct worden meegenomen. 

 

Art. 14. Het verkoopkantoor is geopend: 

 zaterdag 21 oktober  van 18.00 tot 21.00 uur 

 zondag   22 oktober  van 11.00 tot 15.00 uur 

 

Art. 15. De tentoonstelling is geopend: 

 zaterdag 21 oktober  van 10.00 tot 22.00 uur 

 zondag   22 oktober  van 10.00 tot 16.00 uur 

Op zondag 22 oktober 2017 om 14.00 uur worden de Hoofdereprijzen, Ereprijzen en de Jeugdprijzen 

uitgereikt.  Entree is gratis, wel zal er een mogelijkheid zijn om een donatie aan de vereniging te doen. 

 

Art 16. Behaalde prijzen en catalogus (vanaf zondagmorgen) kunnen afgehaald worden tijdens de 

tentoonstelling op het secretariaat. Beoordelingskaarten kunnen na afloop van de show door de inzenders of 

vervoerders van de kooien worden gehaald, deze worden niet nagestuurd. 

Openingtijden secretariaat: 

 zaterdag 21 oktober  van 18.00 - 22.00 uur. 

 zondag   22 oktober  van 11.00 - 16.00 uur. 

 

Art. 17. Om voor een Hoofdereprijs of  Ereprijs in aanmerking te komen moet het dier minimaal het 

predikaat ZG hebben behaald en in concurrentie zitten. 

 

Art. 18. Het afhalen der dieren kan geschieden op zondag 22 oktober 2017 na 16.00 uur. Dieren welke op 

maandag 23 oktober 2017 niet zijn afgehaald, worden op kosten van de inzender teruggestuurd. Gekochte 

dieren mogen direct na aankoop, worden meegenomen. 

 

Art. 19. Onreine, zieke of van ziekte verdachte en ongemerkte dieren worden geweigerd, en uit de 

tentoonstellingsruimte verwijderd. Hetzelfde geldt voor dieren zonder het verplichte entbewijs. 

 

Art. 20. Het tentoonstellingsbestuur is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of sterfte der dieren, doch 

ook niet voor enig ander eigendom van de inzender in het tentoonstellingsgebouw aanwezig. 

 

Art. 21. Reclames van welke aard dan ook kunnen na twee maanden na afloop van de tentoonstelling niet 

meer in behandeling genomen worden. 

 

Art. 22. Het bestuur beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet. 

 

Art. 23. Door in te schrijven en te ondertekenen, gaat U akkoord met dit reglement. 

  



 

 

HOOFDEREPRIJZEN 

 1. Beker fraaiste Grote Hoender 

 2. Beker fraaiste Dwerghoender 

 3. Beker fraaiste Konijn 

 4. Beker fraaiste Cavia  

 5. Beker fraaiste Sierduif 

 6. Beker fraaiste Gedomesticeerde Watervogel 

 7. Beker fraaiste Oorspronkelijke Watervogel 

 8. Beker fraaiste Oorspronkelijke Duif * 

 9. Beker fraaiste Siervogel * 

 

*  Hoofdereprijs 8 en 9  wordt toegekend aan het fraaiste dier uit de groep met de meeste 

inzendingen, tenzij er in een andere groep een hoger predikaat is toegekend.  

De groepen zijn als volgt onderverdeeld 

Oorspronkelijke duiven: - Lachduiven 

- Overige oorspronkelijke duiven 

Siervogels: - Kwartels, Patrijzen en Frankolijnen 

- Fazantachtigen 

- Overige siervogels 

 

EREPRIJZEN 

10. Beker fraaiste Grote Hoender op 1 na 

11. Beker fraaiste Dwerghoender op 1 na 

12. Beker fraaiste Konijn op 1 na 

13. Beker fraaiste Cavia op 1 na 

14. Beker fraaiste Sierduif op 1 na 

15. Beker fraaiste Gedomesticeerde Watervogel op 1 na 

16. Beker fraaiste Oorspronkelijke Watervogel op 1 na 

17. Beker fraaiste Lachduif  

18. Beker fraaiste overige Oorspronkelijke Duif  

19. Beker fraaiste groep Kwartels, Patrijzen en Frankolijnen 

20. Beker fraaiste groep Fazantachtigen 

21. Beker fraaiste overige Siervogels 

 

N.B.  Ereprijzen worden alleen dan toegekend indien er meer dan 25 dieren in een diergroep zijn 

ingeschreven en formaat beker hoofdereprijs wordt aangepast naar het formaat van beker ereprijs. 

N.B.  Ereprijs 18 t/m 21 wordt toegekend aan de fraaiste op 1 na, indien het betreffende dier 

winnaar is van de Hoofdereprijs. 

 

AOC-klasse , Vrije Klasse en C-klasse konijnen 

Indien er meer dan 25 dieren worden ingeschreven in de AOC-klasse, Vrije klasse of C-klasse 

konijnen, dan geldt ook voor deze diergroepen het prijzenschema zoals vermeldt bij 

Hoofdereprijzen. 

 

 

EXTRA PRIJS 

ONDER ALLE KOOINUMMERS WORDT EEN LUXE BLOEMSTUK VERLOOT.  

DE TREKKING VINDT PLAATS DIRECT NA DE PRIJSUITREIKING OP ZONDAGMIDDAG.  



 

 

JEUGDPRIJZEN 

Minimaal 2 dieren en predikaat G hebben behaald. 

 

22. Bekertje fraaiste Grote Hoender 

23. Bekertje fraaiste Dwerghoender 

24. Bekertje fraaiste Konijn 

25. Bekertje fraaiste Cavia 

26. Bekertje fraaiste Sierduif 

27. Bekertje fraaiste Gedomesticeerde Watervogel 

28. Bekertje fraaiste Oorspronkelijke Watervogel 

29. Bekertje fraaiste Oorspronkelijke Duif * 

30. Bekertje fraaiste Siervogel, * 

* zie voorwaarde Hoofdereprijs 

 

Extra jeugdprijzen, beschikbaar gesteld door KLN-Brabant voor haar jeugdleden. 

€ 5,00 voor het beste dier per diergroep, minimum predikaat ZG 

 

Ieder jeugdlid dat inzend ontvangt een herinneringsmedaille. 

Het inschrijfformulier van een jeugdlid moet ook door de secretaris van de vereniging ondertekend 

zijn om mee te dingen naar deze prijzen. 

 

RASSENPRIJZEN 

In alle diergroepen , t.w. Grote Hoenders, Dwerghoenders, Konijnen, Cavia’s, Sierduiven , 

Watervogels, Oorspronkelijke Duiven en Siervogels worden rassenprijzen uitgeloofd. 

Om voor een rassenprijs in aanmerking te komen moet minimaal het predikaat ZG zijn behaald. 

 

Vanaf 6 dieren, 1 t/m 5 worden niet samengevoegd. 

 

  6-15 dieren   € 5,- voor de beste 

 

16-25 dieren   € 5,- voor de beste  

€ 5,- voor de beste op 1 na 

 

26-35 dieren   € 5,- voor de beste  

€ 5,- voor de beste op 1 na 

€ 5,- voor de beste op 2 na 

 

per 10 dieren meer, of een gedeelte daarvan telkens € 5,- extra 

 

Punten naar predikaat bij toekennen prijzen (indien van toepassing).   

 

Pluimvee, Sier- & Watervogels, Sierduiven en oorspronklijke duiven: 

97 = U , 96 = F , 93-95 = ZG , 91-92 = G , 90 = V  

Konijnen:  

98-100 = U , 95-97.5 = F , 92-94.5 = ZG , 89-91.5 = G , 86-88.5 = V  

 

Cavia’s : alleen predikaten 

 

Eventuele nagekomen (ere)prijzen worden in de catalogus vermeldt. 

  



 

 

Prijzenschema’s Bonden. 

 

K.L.N. prijzen 

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 predicaat ZG is. Ook dieren met buitenlandse EE merken of 

oorspronkelijke soorten sier- en watervogels en oorspronkelijke duiven met 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, Kruizemunt 84, 8252 BN in Dronten, Mobiel: 06-40176696 

Toekenning:  

a. De keurmeester kent per 20 ingeschreven dieren 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 volledig ter vrije beschikking vamn de keurmeester. Ze worden bij voorkeur 

toegewezen aan dieren, waaraan nog geen andere prijzen zijn toegekend en 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. 

Alleen dieren met het predikaat ZG of hoger komen in aanmerking. 

d. 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 

  

 

N.B.S. - prijzen 

 

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. 

 

 

Prijzenschema’s Speciaalclubs. 

Zie voor zover van toepassing op deze show de betreffende voorwaarden en schema’s in de 

Almanak 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Onderstaande prijzen zijn alleen te winnen door leden van  "Streven naar beter" Asten, 

 

A. Beker beste Grote Hoender 

B. Beker beste Dwerghoender 

C. Beker beste Konijn 

D. Beker beste Cavia 

E. Beker beste Sierduif 

F. Beker beste Gedomesticeerde Watervogel 

G. Beker beste Oorspronkelijke Watervogel 

H. Beker beste Oorspronkelijke Duif * 

I. Beker beste Siervogel * 

J. Medaille beste Grote Hoender van een jeugdlid 

K. Medaille beste Dwerghoender van een jeugdlid 

L. Medaille beste Konijn van een jeugdlid 

M. Medaille beste cavia van een jeugdlid 

N. Medaille beste Sierduif van een jeugdlid 

O. Medaille beste Gedomesticeerde Watervogel van een jeugdlid 

P. Medaille beste Oorspronkelijke Watervogel van een jeugdlid 

Q. Medaille beste Oorspronkelijke Duif van een jeugdlid * 

R. Medaille beste Siervogel van een jeugdlid * 

 

* zie voorwaarde Hoofdereprijs 

 

AANTEKENINGEN: 

  



 

 

......  Catalogus à  € 3,00  €  …….. 

......  Administratiekosten  à  € 2,50 €  …….. 

......  Gr.Hoenders  à  € 3,50  €  …….. 

......  Dw.Hoenders  à  € 3,50  €  …….. 

......  Konijnen à  € 3,50  €  …….. 

......  Cavia’s à  € 3,50   €  …….. 

......  Sierduiven  à  € 3,50  €  …….. 

......  Watervogels à  € 3,50  €  …….. 

......  Siervogels  à  € 3,50  €  …….. 

…..  Oorspr. Duiven à € 3,50  €  …….. 

......  Verkoopkaarten à  € 1,00 €  …….. 

  TOTAAL  € ............ 

 

INSCHRIJFBLAD  PEELLANDSHOW 

te ASTEN op : 20-22 oktober 2017 

Naam : ...................................................................... 

Adres : ...................................................................... 

Postcode & Plaats : ................................................... 

Lid van KLN/NBS No: ......................………..…..... 

Vereniging  : .............................................................. 

Lid van Speciaalclub :................................................ 

Uw giro/banknummer ................................................ 

Telefoon:..................................................................... 

E-mail : ....................................................................... 

Betaald per  O bank:  NL38.RABO.0137.8536.37 t.n.v.  Kleindiersportvereniging Asten“Streven naar beter” 

        O contant 

 Ras Kleur M/V Oud/Jong/ 

A / B / C 

Merk Te koop 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Handtekening inzender: ………………………………………                                                                                                                                         

Handtekening ver.secr. Indien jeugdlid: ……………………………………....               datum: .…  -  ….  - 20… 

 


