NEDERLANDSE HOENDER CLUB

VRAAGPROGRAMMA
EENDAAGSE JONGDIERENKEURING
VAN NEDERLANDSE HOENDER- EN
DWERGHOENDERRASSEN.

OP ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2022
In het AKV-GEBOUW
BOKKEDUINEN 4, 3819BD AMERSFOORT

VOORWOORD
De 1 e NHC contactdag zal plaatsvinden op 10 September in het AKV gebouw te Amersfoort. En
natuurlijk is iedereen welkom, zowel leden als niet-leden. We kunnen circa 400-450 dieren
onderbrengen en bespreken, en hebben keurmeesters paraat die tekst en uitleg kunnen geven bij de
diverse rassen en natuurlijk ook advies kunnen geven. Een gezellige dag, voor zowel leden als niet-leden,
om samen bij te praten over onze mooie Nederlandse kippenrassen en tezamen kijken waar we elkaar
kunnen ondersteunen en adviseren over de kippen en onze hobby.
De primaire doelstelling van de Nederlandsche Hoender Club is de instandhouding van Nederlandse
kippenrassen. Dit kan kort worden samengevat in een tweetal concrete acties:
1. De mensen die genieten van het houden van Nederlandse kippenrassen bij elkaar brengen; Ofwel
‘de Mensen naar de Kippen brengen’. Het organiseren van activiteiten waar zowel ‘Mensen’ als
‘Kippen’ bijeen komen en een gezellige dag hebben is daarbij een speerpunt. Iedereen is daarbij
welkom, zowel leden als niet-leden, het gaat erom een gezellige dag te creëren. Het initiatief van de
NHC Contactdag hangt hier direct mee samen.
2. Mensen laten genieten van de mooie Nederlandse kippen rassen die we hebben; Ofwel
‘de Kippen naar de Mensen brengen’. Nu tentoonstelling steeds verder onder druk komen, zullen
we andere mogelijkheden moeten vinden om onze mooie Nederlandse rassen te tonen aan zo’n
breed mogelijk publiek. Uit bovenstaande zal geconcludeerd kunnen worden dat de NHC zich meer gaat
bezighouden met promotie van de Nederlandse kippenrassen en het verbeteren van de infrastructuur
daarvan. Dit is een heel bewuste keuze, daar de diverse Speciaalclubs van de Nederlandse rassen zich
primair met de rastechnische zaken bezighouden. Natuurlijk is een overlap tussen activiteiten van de
NHC en Speciaalclubs, en daarom zullen we de jaarlijkse Speciaalclubdag ook zeker blijven doorzetten.
NHC Contactdag In een tijd waar het samenkomen en -zijn (door Covid en vogelgriep) al enige tijd
beperkt is, is daar toch onder de mensen veel behoefte aan. De samenleving wil terug naar de tijden
voor-Covid; En wij als kleindierliefhebbers willen terug naar de tijden voor-vogelgriep. Samenkomen en
samenzijn voldoet in een menselijke behoefte, en dat is dan ook precies de reden waarom de NHC de
contactdag heeft geïnitieerd. Gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje, waarbij we
ook de meegenomen dieren kunnen bespreken en waarderen.
Als u dieren meeneemt of gebruik wilt maken van de gezamenlijke lunch, dient u dit wel vooraf aan te
melden bij onze coördinator (uiterlijk 4 September!). Indien u aan de lunch deelneemt, zal koffie en thee
in het lunchbedrag inbegrepen zijn (20 E p.p.). Ten aanzien van de beoordeling van de dieren, staat het
delen van kennis en ervaring voorop. Het competitieve element van de (jong-dieren) keuring/NHC JDD
zal daaraan ondergeschikt zijn, maar de NHC zal wel enkele prijsje beschikbaar stellen voor goede rasvertegenwoordigers. Heeft u vragen, dan kunt u meer informatie en het vraagprogramma vinden op
onze website: https://www.nederlandsehoenderclub.eu
Wij hopen dat de 1 e NHC contactdag door u warm ontvangen zal worden, en we op 10 September
gezellig in Amersfoort onze dieren kunnen bespreken. Iedereen is van harte welkom,
Tot in Amersfoort,
Bert Beugelsdijk, voorzitter NHC Bestuur.

BESTUUR NHC
Voorzitter:
Secr.penn.:
Leden:

Bert Beugelsdijk,
Ad Taks, Rucphenseweg 33, 4882 KB Zundert. Tel.076-5971787
Ger Brouwer
Frits Dommerholt
Ewald Oude Voshaar

Tentoonstellingssecretaris: Ger Brouwer, Postbus 77, 5360 AB Grave. Tel.06-53648372
brou6733@planet.nl Voor verzenden inschrijfformulieren.
Gedelegeerde FB:
Veterinair Toezicht:
TENTOONSTELLINGSREGLEMENT
1. Voor deze eendaagse tentoonstelling geldt het Tentoonstellingreglement, zoals opgesteld door
het Facilitair Bureau KLN-NBS onverkort. Elke inzender wordt geacht de bepalingen in dat
reglement te kennen. Het reglement is in bezit van elke vereniging c.q
tentoonstellingsorganisatie. Het ligt ter inzage op het secretariaat van de tentoonstelling.
2. Aan deze eendaagse tentoonstelling kan alleen worden deelgenomen indien men in het bezit is
van een geldige fokkerskaart, uitgegeven door KLN.
3. Gevraagd worden alle erkende Nederlandse Hoenderrassen en Dwerghoenderrassen geboren in
2022. Niet erkende kleuren kunnen in de AOC-klasse worden ingestuurd. Nog niet erkende
rassen in de Vrije Klasse.
4. Het inschrijfgeld bedraagt €2,-- per nummer voor leden van de Nederlandse Hoender Club en
voor niet-leden €3,-- Elke inzender is verplicht een catalogus aan te schaffen. Catalogus,
administratiekosten bedragen €5,-- Het totaal bedrag moet gelijktijdig met het versturen van
het inschrijfformulier overgemaakt worden op bankrekeningnr. NL11 INGB0000532934 t.n.v.
penningmeester NHC te Klein-Zundert. Bij het niet doorgaan van deze show ,wordt het
inschrijfgeld teruggestort.
5. Alle inzenders ontvangen een herinnerings/deelname plaquette.
6. De dieren moeten worden ingekooid op zaterdag 10 september van 8.00 uur tot 9.00 uur.
De keuring vindt na 9.00 uur plaats. Om 16.00 uur mogen de dieren weer worden uitgekooid.
7. Deelnemers kunnen tussen de middag een uitgebreide lunch bestellen inclusief koffie en thee
en betalen daarvoor €20,-8. Zieke en vervuilde dieren worden geweigerd. Het inschrijfgeld vervalt dan aan de kas. Dat geldt
ook voor absente dieren.
9. Voor sterfte, schade of verloren gaan van ingezonden dieren en of verzendmateriaal, tijdens de
show of gedurende het vervoer van of daar na toe, is het bestuur, noch de vereniging
aansprakelijk.
10. Nagekomen ereprijzen worden in de catalogus bekend gemaakt en ook waarop ze zijn uitgezet.
11. Gewonnen ereprijzen worden op de jaarvergadering van 18 maart 2023 uitgereikt.

12. De uitspraak van de keurmeester is definitief en zonder beroep. Het bestuur behoudt zich het
recht voor bij verhindering van een keurmeester een ander in zijn plaats te benoemen,
wijzigingen in de door een keurmeester te keuren rassen of het aantal keurmeesters uit te
breiden.
13. Reclames kunnen tot uiterlijk twee maanden na het beëindigen van de show bij de
tentoonstellingssecretaris worden ingediend.
14. Het bestuur beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet.
De namen en adressen van de inzenders worden in de catalogus vermeld. Als je je naam en
adres niet in de catalogus vermeld wilt zien i.v.m. privacy-wetgeving, kun je dat aangeven bij de
T.T.secretaris
KEURMEESTERS:
HOOFDEREPRIJZEN: A. Verboom en B. Schurink
Verdeling:
A. Verboom:
B. Schurink:
W. Kok:
R. Ruijters:
T. Wouterse
HOOFDEREPRIJZEN:
1. C. en W. van de Heuvelbokaal voor de beste Grote Hoender
2. C. en W. van de Heuvelbokaal voor de beste Dwerghoender
3. Beker voor het beste kwartet 2-2 in een ras.
EREPRIJZEN
4. Beste haan van het ras NHC-oorkonde met foto van het winnend dier
5. Beste hen van het ras NHC-oorkonde met foto van het winnend dier.
6. Elk F-dier niet in de prijzen gevallen ontvangt €5,-Nagekomen ereprijzen worden zo goed mogelijk over de rassen verdeeld.
ADVERTENTIES
Het is mogelijk om een fokkersadvertentie in de catalogus te plaatsen van ¼ pagina voor 25 euro
Commerciële advertenties €150,-- per pagina, binnenkant kaft en buitenkant achter €200,--

