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TENTOONSTELLINGSBESTUUR 

 
Voorzitter   : Henk Tromp 
 
Secretaris   : Alfred van Loo   

    Mheneweg zuid 56  Tel.  06 – 480 211 31 
  8096 RH Oldebroek Mail:  info@sport-veredelt.nl 
   

Penningmeester  : Aart Deetman 
 
Activiteitencommissie : Fleur Pater 
 
Praktische zaken  : Herrald Top 
 
Diergroepcommissaris : Alfred van Loo 
 
Administrateur  : Rijk Pleijter 
 
Voedercommissie  : Herrald Top 

 
 
ERELEDEN – LEDEN VAN VERDIENSTE 
 
Ereleden   : Dhr. A. Deetman  Dhr. W. van Hattem 

  Dhr. E. van ’t Hof  Dhr. R. Pleijter 
  Dhr. C. Souman 

 
Leden van Verdienste : Dhr. C. van Heerde  Dhr. E. van Loo     
     
 
VETERINAIR TOEZICHT  
 
Veterinair toezicht  : Dierenartsenpraktijk N. Wolff 
       Zuiderzeestraatweg 571 
      8091 CR  Wezep 
      Tel. 038 – 376 37 28 
 
GEDELEGEERDE 
Dhr. J. Bosch, Ganskamer 40 8162 JG Epe, e-mail info@jbprinting.nl    
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KEURMEESTERS 
 
Helaas zijn er verspreid over het gehele land vogelgriep uitbraken en is er nog steeds 
een landelijk tentoonstellingsverbod voor AI gevoelige dieren. Daarom hebben wij 
moeten besluiten dat op deze Noord Veluwe Show geen hoenders, dwerghoenders, 
Serama’s en sier-/watervogels mogen worden geshowd.  
Wel willen we graag een eierkeuring gaan organiseren voor de fokkers binnen deze 
diergroepen, zie voor nadere info verderop in dit vraagprogramma. 
 
Voor de overige diergroepen hebben we de onderstaande keurmeesters.    
 
Kleine siervogels  
N.H. van Wijk (A) 
 
Sierduiven: 
W. de Wal (A) 
 
Konijnen: 
A. Apperlo (A) 
 
 
J.G. Derksen (C) 
 
A. Kuiper (C) 
 
R.A. Schraa (A) 
 
 
 
J. van de Steeg (A) 
 
T. Spijkerman (B) 
 
 
H.D. Visser (C) 
 
 
Cavia’s: 
M.A.M. Eilander (A) 

 
 
Lachduiven, Diamantduiven en Oorspronkelijke duiven 
 
 
Alle rassen 
 
 
Rex, Rexdwerg, Teddydwerg, Angora, Satijn, Voskonijn, 
Gouwenaar, Marburger Feh, Tan, Pool Rood-oog 
 
Japanner, Rijnlander, Eksterkonijn, Hollander, Papillon, Rus 
 
Vlaamse Reus, Wener kleur, Rode Nieuwzeelander 
 
Engelse Hangoor, Groot en Klein Zilver, Belgische Haas, 
Zilvervos, Wener wit, Trianta, Hulstlander, Blauwe Holicer, 
Ned. Hangoordwerg, Polish 
 
Papillondwerg, Lotharingerdwerg, Kleurdwergen, overige rassen 
 
Groot en Klein Lotharinger, Franse Hangoor, Groot en Klein 
Chinchilla, Duitse Hangoor, Witte v. Hotot, Pool blauw-oog 
 
Californian, Thuringer, Sallander, Alaska, Havanna, Luchs, 
Deilenaar, Parelfeh, Beige, Marter, Zwartgrannen 
 
 
Alle rassen 

  
De H.E.P. keurmeesters voor de diverse diergroepen zijn: 
Kleine siervogels  : N.H. van Wijk 
Sierduiven : W. de Wal 
Konijnen : A. Apperlo (vz), J. van de Steeg, R.A. Schraa 
Cavia’s : M.A.M. Eilander 



 
   

4

Deze opgaaf van keurmeesters geldt onder voorbehoud, wanneer omstandigheden 
hiertoe aanleiding geven, kunnen hierin wijzigingen worden aangebracht.  
 
TENTOONSTELLINGSREGLEMENT 
1. Deze tentoonstelling wordt gehouden volgens de bepalingen van het 

tentoonstellingsreglement van het FB (Facilitair Bureau). Dit reglement is 
verkrijgbaar bij de KLN en NBS, tegen vooruit betaling van de verschuldigde 
kosten. Dit tentoonstellingsreglement ligt ook ter inzage op het secretariaat van 
deze tentoonstelling. Iedere deelnemer aan deze tentoonstelling wordt geacht met 
de bepalingen van het tentoonstellingsreglement bekend te zijn en zich eraan te 
houden. 

2. Aan deze open verenigingstentoonstelling kan men alleen deelnemen als men in het 
bezit is van een geldig fokkersnummer voor de diergroep die men gaat inzenden. 
Gevraagd worden alle erkende rassen en kleurslagen van de diergroepen Lach-, 
Diamant- en Oorspronkelijke duiven, Sierduiven, Konijnen en Cavia’s. 

3. AOC- klasse: in alle hiervoor genoemde diergroepen worden ook dieren toegelaten 
van een erkend ras en erkende kleurslag, welke combinatie echter nog niet bij dat 
ras erkend is. Tevens bestaat de mogelijkheid dieren in te zenden in de Vrije 
Klasse (spiegel der Fokkerij). Bij de KLN-diergroepen kunnen fokkers met een 
KLN-fokkersnummer dieren inschrijven van niet erkende rassen, kleuren of 
variëteiten. Dieren voor deze AOC en Vrije klasse dienen op het inschrijfformulier 
zo te worden aangegeven. Dieren in de AOC klasse zullen meedingen voor de op de 
show beschikbare prijzen, voor dieren in de Vrije Klasse geldt een apart 
prijzenschema zoals hieronder vermeld. 

4. Jonge konijnen die zijn geboren tussen 30 april en 9 oktober van het 
tentoonstellingsjaar kunnen worden ingeschreven in de C- klasse. Deze konijnen 
hoeven qua gewicht, grootte en oorlengte niet aan de eisen van de betreffende 
standaard te voldoen. De inzender dient dit op het inschrijfformulier te 
vermelden, bij geen vermelding worden de dieren in de normale klasse ingedeeld, 
dus niet in de C- klasse. Voor de dieren in de C- klasse gelden aparte prijzen, zoals 
elders genoemd. 
Cavia’s worden ingedeeld in 3 klassen: A-klasse: ouder dan 10 maanden, B-klasse: 6 
t/m 9 maanden, C-klasse 3 t/m 5 maanden. Dit graag aangeven op het inschrijfblad! 

5. Het inschrijfgeld bedraagt voor alle diergroepen €. 3,50 per dier, jeugdleden 
betalen €. 2,00 per dier. Niet inzenden van ingeschreven dieren geeft geen 
ontheffing/restitutie. De prijs voor de catalogus bedraagt €. 5,00 en is verplicht 
voor alle inzenders, voor jeugdleden is de catalogus gratis. Eén catalogus per gezin.  

6. Inschrijvingen dienen te geschieden op bijgaand inschrijfformulier. Deze 
inschrijfformulieren moeten volledig worden ingevuld en hierop mogen slechts de 
gegevens van één persoon voorkomen. Iedere inzender dient in het bezit te zijn 
van een geldige fokkerskaart. U bent verplicht het juiste K.L.N. of N.B.S. nummer 
te vermelden. Op het inschrijfformulier moet duidelijk zijn vermeld: Naam, adres, 
postcode en woonplaats, telefoonnummer, nummer fokkerskaart, ras, groot of 
klein, kleur, geslacht, oud of jong en oormerk. 
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7. De inschrijfformulieren moeten worden gezonden aan de tt-secretaris Alfred van 
Loo, adresgegevens zie voorin dit vraagprogramma.  
Let op: Voor inschrijvingen via e-mail wordt altijd een ontvangstbevestiging 
gestuurd, indien u deze niet ontvangt dan s.v.p. informeren bij de tt- secretaris. 

8. Het inschrijfgeld dient gelijktijdig met het insturen van het inschrijfformulier 
betaald te worden op rekening nummer NL46RABO0384704816 t.n.v. pennm. Sport 
Veredelt Oldebroek. Wanneer het inschrijfgeld niet is betaald worden de dieren 
geweigerd. 

9. Privacy: de inzender gaat door inschrijving voor deze show akkoord met publicatie 
van zijn/haar gebruikelijke persoonlijke gegevens, foto’s en de gegevens van de 
dieren in o.a. de catalogus van de Noord Veluwe Show, de website van Sport 
Veredelt en diverse nieuwsberichten in kranten en op internet. 

10. De inschrijving sluit op uiterlijk zaterdag 15 oktober, of zoveel eerder als het 
maximum aantal dieren dat kan worden ondergebracht is bereikt. 
Indien noodzakelijk heeft het tt-bestuur daarom het recht niet alle inschrijvingen 
te honoreren, dus wees op tijd met uw inschrijving!  

11. Voorwaarden voor het exposeren van konijnen 
Alle ingezonden konijnen dienen te zijn ingeënt tegen RHD type 2. Elke inzending 
van konijnen dient vergezeld te zijn van een kopie van de door de dierenarts 
getekende entverklaring, waarop de oornummers van de ingezonden konijnen 
vermeld staan. Dieren zonder geldig entformulier worden bij controle uit de 
tentoonstelling verwijderd. 

12. Diamantduiven en oorspronkelijke duiven dienen in zogenaamde parkietenkooien 
tentoongesteld te worden, welke door de inzender zelf meegebracht worden. Deze 
kooien dienen een afmeting te hebben van 50x40x25cm. Dit geldt alleen voor 
dieren met een KLN ringmaat van 5,5 mm of kleiner. 

13. Alle ingeschreven dieren moeten op donderdagavond 3 november tussen 19.00 en 
21.00 uur door de inzender worden ingekooid, na voorafgaand toestemming te 
hebben gekregen van de betreffende commissaris van de diersoorten.  

14. De keuring vindt plaats op vrijdag 4 november, aanvang 8.00 uur. Tijdens de 
keuring mogen inzenders en publiek niet met de keurmeester communiceren over 
de beoordeling van de dieren, ook mogen zij op geen enkele wijze invloed 
uitoefenen op de keuring. De beslissing van de keurmeester is bindend, tenzij er 
vergissingen zijn gemaakt. Dit in overleg met de tentoonstellingssecretaris, welke 
dan beslist. Alle dieren worden gekeurd volgens de regels van KLN of NBS. 

15. De officiële opening van de tentoonstelling vindt plaats op vrijdag 4 november om 
19.00 uur. Tijdens deze opening zullen de hoofdereprijzen worden uitgereikt.  

16. De tentoonstelling is voor inzenders/leden en publiek geopend (toegang gratis) op: 
- Vrijdag 4 november 10.00 tot 22.00 uur (catalogus beschikbaar vanaf 19.00 uur) 
- Zaterdag 5 november 9.30 tot 15.30 uur. 

17. Het tentoonstellingssecretariaat is geopend op zaterdag van 14.00 tot 15.30 uur. 
Op deze tijden kunnen de gewonnen prijzen worden afgehaald. 

18. Ereprijzen worden toegekend aan dieren die ten minste 94 punten hebben behaald. 
Voor jeugdleden geldt een minimum van 92 punten. 
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19. Het tentoonstellingsbestuur is niet aansprakelijk voor sterfte, schade of verloren 
gaan van ingezonden dieren. Evenmin voor enig ander eigendom van de inzender dat 
in het tentoonstellingsgebouw aanwezig is. 

20. Het is tijdens de tentoonstelling niet toegestaan om de dieren uit de kooien te 
halen dan alleen met toestemming of onder toezicht van het tentoonstellings-
bestuur. Het gebruik van keurstokjes is voor iedereen verboden (behalve voor 
ambterende keurmeesters). 

21. Onreine, zieke of van ziekte verdachte dieren worden door het tentoonstellings-
bestuur uit de tentoonstellingsruimte verwijderd. 

22. Reclames van welke aard dan ook kunnen na twee maanden na de tentoonstelling 
niet meer in behandeling worden genomen. 

23. Inzenders en bezoekers dienen zich te houden aan de op het moment van de 
tentoonstelling eventueel van kracht zijnde corona maatregelen.  

24. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het tt- bestuur. 
 
 

HOOFDEREPRIJZEN 
H.E.P. 1: fraaiste grote hoender = vervallen € 25,-- 
H.E.P. 2: fraaiste dwerghoender = vervallen € 25,-- 
H.E.P. 3: fraaiste watervogel = vervallen € 25,-- 
H.E.P. 4: fraaiste sierduif  € 25,-- 
H.E.P. 5A: fraaiste konijn  € 25,-- 
H.E.P. 5B: fraaiste konijn c- klasse € 25,-- 
H.E.P. 6A: fraaiste grote siervogel = vervallen € 25,-- 
H.E.P. 6B: fraaiste kleine siervogel € 25,-- 
H.E.P. 7: fraaiste cavia € 25,-- 
H.E.P. 8: fraaiste Serama = vervallen € 25,-- 
 
Bovenstaand schema geldt als er minimaal 50 dieren in een diergroep zijn ingezonden. 
Wanneer er 25 t/m 49 dieren zijn ingezonden wordt de prijs € 10,--. Zijn er minder dan 
25 dieren ingezonden, dan vervalt deze hoofdereprijs. 
 
KEURMEESTERSPRIJZEN 
Iedere keurmeester mag per diergroep de volgende prijzen uitloven: 

 1e prijs geborduurde Sport Veredelt jubileum badhanddoek 
 2e prijs geborduurde Sport Veredelt jubileum handdoek (vanaf 15 dieren) 
 3e prijs geborduurde Sport Veredelt jubileum keukendoek (vanaf 30 dieren) 
 4e prijs geborduurde Sport Veredelt jubileum theedoek (vanaf 45 dieren) 

 
EREPRIJZEN C- KLASSE KONIJNEN 

 1e prijs bij 01 t/m 25 dieren  €. 10,00 
 2e prijs bij 26 t/m 40 dieren  €. 7,50 
 3e prijs bij meer dan 40 dieren  €. 5,00 
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RASSENPRIJZEN 
Per ras zijn in alle diergroepen de volgende prijzen te winnen: 

 5 t/m 14 ingezonden dieren  €. 2,00 voor de beste 
 15 t/m 29 ingezonden dieren €. 3,00 voor de beste 

€. 2,00 voor de beste op 1 na 
 30 en meer ingezonden dieren €. 4,00 voor de beste 

€. 3,00 voor de beste op 1 na 
€. 2,00 voor de beste op 2 na 

 
VRIJE KLASSE PRIJZEN 
In de Vrije Klasse zijn per diergroep de volgende prijzen te winnen: 

 1e prijs bij 01 t/m 15 dieren  €. 10,00 
 2e prijs bij 16 t/m 30 dieren  €.  5,00 
 3e prijs bij 31 en meer dieren  €.  3,00 

 
JEUGDPRIJZEN 
Voor de jeugdleden zijn op de Noord Veluwe Show de volgende prijzen beschikbaar: 

 Fraaie beker + €. 10,= voor de fraaiste sierduif 
 Fraaie beker + €. 10,= voor het fraaiste konijn 
 Fraaie beker + €. 10,= voor de fraaiste cavia 

Bij meer dan 10 ingezonden dieren van jeugdleden per diergroep, een fraaie beker voor 
het fraaiste dier op 1 na in die betreffende diergroep. Verder voor alle jeugdleden 
zonder ereprijs een medaille voor het beste dier van die betreffende inzender. 
 
BONDSPRIJZEN 
KLN- prijzen 
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. 
Deze prijzen zijn volledig ter vrije beschikking van de keurmeester en worden bij 
voorkeur toegekend aan dieren die geen andere prijzen hebben gewonnen. 
Secr. B.T.M (Erna) Sanders, Van Galenstraat 4, 7622 XP Borne, e- mail 
secretaris@kleindierliefhebbers.nl, tel. 074-2664735  
 
Extra KLN prijzen i.v.m. 75 jarig jubileum Sport Veredelt in de vorm van een 
GOUDEN MEDAILLE, beschikbaar voor het beste dier in de diergroep kleine 
siervogels, konijnen en cavia’s. Hierbij geldt een minimum aantal van 25 
ingeschreven dieren per diergroep. 

NBS-ereprijzen 
Voor toekenning van NBS-prijzen op tentoonstellingen gelden de volgende voorwaarden: 
a. er moet sprake zijn van een door het FB goedgekeurde tentoonstelling; 
b. organiserende vereniging of tentoonstellingsorganisatie moet lid zijn van de NBS; 
c. wanneer meer instanties als onder b bedoeld gezamenlijk een tentoonstelling 
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organiseren dan moet tenminste één van deze instanties lid zijn van de NBS; 
d. de R-, K- en E-prijzen mogen enkel worden toegekend aan dieren, waaraan nog geen 
andere door of namens de tentoonstellingsorganisatie uitgeloofde prijs is toegekend, en 
minimaal 93 punten hebben behaald. 
Prijzenschema welke geldt voor alle tentoonstellingen die voldoen aan de hiervoor 
genoemde voorwaarden, uitgezonderd Provinciale Kampioenschappen en de Bondsshow: 
800. R-prijs van € 4,00 per 15 kooinummers 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. Dennis Meesters, Aalmoezenier Verheggenstraat 16, 6221 TG Maastricht,  
Tel: 06 – 30 41 41 70 (bvk. na 18.00 uur), e-mail secretaris@sierduif.nl  

Extra NBS prijs i.v.m. 75 jarig jubileum Sport Veredelt in de vorm van een 
ZILVEREN MEDAILLE, beschikbaar voor de beste sierduif van de show. 
 

 
CLUBPRIJZEN SPORT VEREDELT (alle onderstaande C.P.- nummers) 
 
Onderstaande prijzen zijn te winnen door de leden van Sport Veredelt Oldebroek en de 
leden van Nut&Sport Wezep.  
 
C.P. 1: fraaiste grote hoen van de show (eigen lid) = vervallen 
 
C.P. 2: fraaiste dwerghoen van de show (eigen lid) = vervallen 
 
C.P. 3: fraaiste watervogel van de show (eigen lid) = vervallen 
 
C.P. 4: fraaiste sierduif van de show (eigen lid) 
Rabobank Wisseltrofee + oorkonde voor de fraaiste sierduif van de show. 
 
C.P. 5: fraaiste konijn van de show (eigen lid) 
Speciality Packaging Wisseltrofee + oorkonde voor het fraaiste konijn van de show. 
 
C.P. 6A: fraaiste van de groep fazanten, tragopanen, oorspronkelijke kamhoenders, 
pauwen, kalkoenen, parelhoenders, overige siervogels van de show (eigen lid) = vervallen 
 
C.P. 6B: fraaiste kleine siervogel: oorspronkelijke duiven, lachduiven, en diamantduiven 
van de show (eigen lid) 
 
C.P. 7: fraaiste cavia van de show (eigen lid) 
Wisseltrofee + oorkonde voor de fraaiste cavia van de show. 
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C.P. 8: fraaiste Serama van de show (eigen lid) = vervallen 
 
C.P. 9: jeugdtrofee “ken je dier” (eigen lid) 
“Ken je dier” is een prijs waaraan de eigen jeugdleden kunnen meedoen. Dit doe je door 
op de Jongdierendag en op deze Noord Veluwe Show voor 2 van je dieren  het predicaat 
te voorspellen. Lever dus tijdens het inkooien een briefje in met 2 kooinummers en de 
predicaten die jij denkt dat deze dieren zullen behalen, of zet de voorspelde predikaten 
van twee dieren op het inschrijfformulier. Degene die de meeste predikaten goed heeft 
voorspeld is winnaar van deze wisseltrofee. Wanneer er meer jeugdleden gelijk eindigen, 
gaan vrouwelijke dieren voor mannelijke, vervolgens jong voor oud, wanneer er dan nog 
geen winnaar is beslist het lot. De winnaar krijgt de wisseltrofee een jaar in bezit, 
waarna deze hem op de ledenvergadering voor de volgende Noord Veluwe Show weer in 
ongeschonden staat moet inleveren bij de tentoonstellingssecretaris.  
 
C.P. 10: Zoet- Wisseltrofee (eigen lid) 
Deze prijs is te winnen met het hoogste aantal punten met vier vooraf opgegeven dieren 
uit één diergroep. Een lid kan in meerdere diergroepen deelnemen, doch telkens met één 
viertal per diergroep. Het viertal van een diergroep mag wel uit meerder rassen en 
kleuren bestaan. Als score wordt het puntentotaal van de betreffende dieren op de 
beoordelingskaarten aangehouden. Bij gelijk aantal punten tellen de punten behaald door 
jonge dieren dubbel. Is het aantal dan nog gelijk dan beslist het lot. Tijdens het 
inkooien dienen de opgaven van de viertallen bij de tentoonstellings-secretaris te 
worden afgegeven. 
 
C.P. 11: Rijwielhandelaar Dickhof- Veldman BV wisseltrofee (eigen lid) 
Deze trofee is destijds beschikbaar gesteld door Dickhof- Veldman Rijwielen 
Oosterwolde en is bestemd voor  de fraaiste Vlaamse Reus van de tentoonstelling. 
 
C.P. 12: G. Nagelhout wisseltrofee (eigen lid) 
Deze trofee is destijds door Numan- Blikemba te Elburg beschikbaar gesteld en wordt 
jaarlijks toegekend aan iemand die zich in dat jaar voor Sport Veredelt bijzonder 
verdienstelijk heeft gemaakt of met zijn dieren een bepaalde prestatie heeft behaald, 
zulks ter beoordeling van het bestuur. 
 
C.P. 13: Willem van Hattem “stimuleringsprijs” (eigen lid) 
Deze stimuleringsprijs bestaat uit €. 25,00 voor degene die de meeste dieren inzendt 
naar de Noord Veluwe Show. Bij gelijk aantal eindigen jong voor oud en indien nodig 
vrouw voor man. Indien dan nog gelijk beslist het lot. Tevens is er door Willem van  
Hattem een wisseltrofee beschikbaar gesteld. 
 
De winnaar van de bovenstaande wisseltrofee’s krijgt de trofee een jaar in bezit. De 
trofee dient op de ledenvergadering voor de volgende Noord Veluwe Show weer in 
ongeschonden te worden ingeleverd bij de tentoonstellingssecretaris. De wisseltrofee’s 
kunnen niet definitief in het bezit van een fokker komen, maar blijven ten allen tijde 
eigendom van de vereniging. 
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EIER- KEURING 
Alle inzenders mogen deelnemen aan de eier- keuring, op de zaterdag van de show.  
De eier- keuring gaat volgens de Nederlandse standaard. 
Gevraagd worden collecties van 4 eieren. Eieren worden zowel intern als extern 
beoordeeld. De keuring gaat op punten waarvan de verdeling als volgt is: 
 
Externe keuring  Interne keuring  
Vorm  25 Dooier 30 
Gewicht 15 Eiwit 30 
Schaal 20 Hagelsnoeren 10 
Kleur 20 Luchtkamer 10 
Algemene indruk 20 Versheid 20 
          Totaal  100           Totaal 100 
 
Per inzending worden 4 eieren gevraagd, die de inzender zelf moet uitzoeken en 
verdelen, het ei voor de interne beoordeling moet zo vers mogelijk zijn. Deelname aan de 
eier- keuring is gratis, opgave gelijktijdig met de inzending voor de show. Per ras mag 
een inzender met 1 set eieren meedoen, wel mag een inzender van meerdere rassen een 
set eieren ter beoordeling aanbieden. 
Bij de keuring wordt uitleg gegeven over de beoordeling, tevens kunnen vragen worden 
beantwoord over het (broed)ei, broedproces, kloeken  en broedmachines. 
 
 
TIJDSPLANNING SHOW 

 Opbouwen van de show op donderdag tussen 13.00 en 18.00 uur 
 Inkooien van de dieren op donderdag tussen 19.00 en 21.00 uur 
 Vrijdag keurdag toegankelijk voor inzenders/publiek vanaf 10.00 uur 
 Opening van de show op vrijdagavond om 19.00 uur 
 Openingstijden: vrijdag 10.00 - 22.00 uur, zaterdag 9.30 - 15.30 uur 
 Eier- keuring zaterdag 10.00 – 15.00 uur 
 Uitkooien van de dieren op zaterdag tussen 15.30 en 16.00 uur 
 Gezamenlijk afbreken en opruimen van de show vanaf 16.00 uur 
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OPMERKINGEN 
 

Ter gelegenheid van het 75 jarig jubileum van Sport Veredelt  
is er voor iedere inzender een attentie. 

 
Bent u tevreden vertel het anderen, bent u niet tevreden vertel het tt- bestuur. 

 
HET IS VERBODEN IN DE TENTOONSTELLINGSRUIMTE TE ROKEN. 

  
SPORT VEREDELT BEDANKT PSV NOORD VELUWE VOOR DE PRETTIGE 

SAMENWERKING EN HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN DE MANEGE. 
  

OPBOUWEN EN AFBREKEN VAN DE SHOW MET ALLE INZENDERS SAMEN. 
(natuurlijk voor zover u/jij daartoe in staat bent) 

 
NA HET OPRUIMEN IS ER VOOR ALLE HELPERS OVERHEERLIJKE SNERT. 

 
ALLE KINDEREN DIE HELPEN MET OPRUIMEN KRIJGEN ALS WE KLAAR ZIJN  

LEKKERE PATAT. 
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Kleindierenvereniging Sport Veredelt 
t.t. secretaris Alfred van Loo 
Mheneweg zuid 56 
8096 RH  Oldebroek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
   
 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 


