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VOORWOORD 
 
Hierbij hebben wij het genoegen u het vraagprogramma van onze 
‘SPILBROEKSHOW’ te mogen aanbieden. 
 
Het is 100 jaar geleden dat de NPV-Neede opgericht is en alles was en is gericht op 
een speciale jubileum tentoonstelling. Het vraagprogramma omvat een volledige 
show maar we weten dat de vogelgriep betekent dat de hoenders, water- en 
siervogels zeer waarschijnlijk niet welkom zijn. De show gaat sowieso door met de 
konijnen en duiven. 
Als hoofdereprijs hebben we een plaquette van het winnende dier + € 25,00. 
Het Achterhoeks Verband heeft haar prijzen bij de Spilbroekshow ondergebracht. En 
ook hebben diverse speciaal clubs, hun ‘districtshow’ bij ons ondergebracht. . 
In de fraaie sporthal ‘t Spilbroek kunnen wij circa 1000 dieren ongetopt showen. We 
hebben een groep deskundige keurmeesters gecontracteerd om uw dieren te 
beoordelen. Zoals vanouds is een optimale verzorging van uw dieren gewaarborgd. 
Wat wij voor u doen, leest u in dit vraagprogramma. Doe iets terug en zendt enkele 
van uw dieren in op deze show.  
Wij hopen er samen met u een geslaagd, sportief en gezellig evenement van te 
maken.  
 
Namens het NPV-bestuur, 
Dinant Rohaan voorzitter. 
 
Ereleden: G.W. Floors en B.H.J. Oonk. 
 
Bestuur:   
Voorzitter en tentoonstellingsleider: Dinant Rohaan, Bergweg 12, 7161 PN 
Neede Tel: 06-51167183 e-mail: voorzitter@npvneede.nl 
 
Tentoonstellingssecretaris: Rudi Boswinkel, Barchemseweg 23,  
7271 EW, Borculo. tel. 06-11232163 e-mail: r.boswinkel@npvneede.nl 
 
Penningmeester en tentoonstellingspenningsmeester: 
Tiny van Egmond, Kempersdijk 12, 7161 XH, Neede.  
e-mail: penningmeester@npvneede.nl 
Banknr. NL50RABO0347005985 
 
Bestuursleden: Milou van Dijke, Herman van Dijke, Wim Jansen, Jan Krooshof en 
Fons Lansink. 
 
De ‘Spilbroekshow’ wordt gehouden in sporthal ’t Spilbroek,  
Bleekenweg 14 te Neede, tel. 0545-291655. 
Parkeergelegenheid bij de sporthal.  
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Gedelegeerde: 

H.T.J. de Boer, De Wezeboom 4, 6971 HP Brummen Tel. 0575-563927. 
 
Veterinair toezicht: Diergeneeskundig Centrum Bekenland, locatie Neede, 
Wheemerstraat 13, 7161 AN Neede, tel. 0545-481666 
 
De N.P.V. is lid van de KLN, NBS, Oneto en het AV. 
 
OPENING TENTOONSTELLING: 
De tentoonstelling wordt officieel geopend op  ZATERDAG 28 JANUARI 2023 om 
9.30 uur in het tentoonstellingsgebouw. 
 
De tentoonstelling is voor inzenders en publiek open: 
- zaterdag 28 januari van 10.00 tot 19.00 uur 
- zondag 29 januari van 10.00 tot 16.00 uur 
- vrijdag 27 januari is de tentoonstelling NIET GEOPEND !!!! 
 
Toegangsprijzen:  
Vrije entree. 
 
Het verkoopbureau is geopend: 
- zaterdag 28 januari van 11.00 tot 19.00 uur 
- zondag 29 januari van 10.00 tot 15.00 uur 
 
Het secretariaat is geopend: 
- zaterdag 28 januari van 11.00 tot 19.00 uur 
- zondag 29 januari vanaf 10.00 uur 
 
Privacyverklaring:  
De inzender gaat door inschrijving akkoord met het tentoonstellingsreglement zoals 
vermeld op pagina 3 van het vraagprogramma. De inzender gaat ook akkoord met 
publicatie van zijn gebruikelijke persoonlijke gegevens, foto’s en de gegevens van 
de dieren in o.a. de catalogus en de website. 
 
 

Wat de N.P.V. doet ziet u in dit vraagprogramma aan de door haar 
uitgeloofde klasse- en ereprijzen. Doe iets terug en 

stuur bijgaand inschrijfformulier per omgaand terug. 
OF SCHRIJF IN VIA HET INTERNET: www.npvneede.nl 

 
  

http://www.npvneede.nl/
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H.E.P. -JURY HOENDERS & DWERGHOENDERS: 
voorzitter: K. van der Hoek 
leden: L.J.J. Frenken en F. van der Wal 
 
HOENDERS:  
 
K. van der Hoek (A): 
Nederlandse, Europese en niet genoemde rassen.  
 
F. van der Wal (A): 
Amerikaanse rassen en vechthoenders. 
 
DWERGHOENDERS:  
 
L.J.J. Frenken (A): 
Ardenner kriel, Sulmtaler kriel, Sussex kriel, Orpington kriel, Australorp kriel, 
Wyandotte kriel, Zijdehoen, Brahma kriel en niet genoemde rassen.  
 
A. Van der Streek (B): 
Hollands Hoen kriel, Fries kriel, Twents kriel, Barnevelder kriel, Welsumer kriel, 
Rijnlander kriel en Sebright kriel. 
 
H.L. Timmer (A): 
Hollandse Kriel. 
 
F. van der Wal (A): 
Antwerpse, Grubbe & Ukkelse Baardkrielen, Appenzeller Baardhoen- en 
Spitskuifkriel, Orloff kriel, Java kriel, Chabo, Langshan kriel en alle vechtkrielen.  
 
 
SERAMA’s: H.E.P. -JURY: H.L. Timmer. 
 
H.L. Timmer Alle serama’s. 
 
 
SIERVOGELS, LACH- EN DIAMANTDUIVEN EN KWARTELS, 
WATERGEVOGELTE: H.E.P.-JURY: N.H. van Wijk 
 
N.H. van Wijk (A): 
Siervogels, lach- en diamantduiven, kwartels en watergevogelte. 
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DUIVEN: H.E.P. - JURY:  J.J. v.d. Siepkamp 
 
J.J. v.d. Siepkamp (A): 
Alle kroppers.  
 
A.P. Visser (A): 
Alle overige Sierduiven 
 
 
KONIJNEN: H.E.P. - JURY: voorzitter: R.H. Meijer 
     leden: A. Apperlo en P.J.T. Oude Groothuis. 
 
A. Apperlo (A): 
Rex castor & wit, Rex dwerg, Teddy dwerg, Rex hangoordwerg, Nederlandse 
hangoordwerg, Klein Zilver en Rus. 
 
R.H. Meijer (A): 
Franse Hangoor, Duitse Hangoor, Alaska en Hollander. 
 
G. Lenselink (A): 
Vlaamse Reus, Groot & Klein Lotharinger, Angora, Nieuw Zeelander, Gele van 
Borgondië, Wener kleur, Wener wit en Rode Nieuw Zeelander. 
 
Th. L. van ’t End (A): 
Klein Chinchilla, Tan en niet genoemde rassen. 
 
P.J.T. Oude Groothuis (A): 
Kleurdwerg (div. kleuren) en Polish. 
 
H. Boone (A): 
Kleurdwerg (div. kleuren) en Pool. 
 
 

Het bestuur behoudt zich het recht voor, daar waar 
nodig, wijzigingen aan te brengen en in het geval van 

verhindering of andere onvoorziene omstandigheden een 
plaatsvervangende keurmeester te benoemen. 
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TENTOONSTELLINGSREGLEMENT 
VOOR ALGEMENE TENTOONSTELLINGSBEPALINGEN: 
ZIE ALMANAK 2022. Aanvullingen: 
 
Art. 1 – Fokkerskaart. 
Aan deze tentoonstelling kan alleen worden deelgenomen indien men in het bezit is 
van een geldige fokkerskaart voor diergroepen waarvoor men inzendt. Het volledige 
nummer moet op het inschrijfformulier worden vermeld. Buitenlanders dienen hun 
buitenlandse bondsnummers op te geven. 
 
Art. 2 – Gevraagd worden: 
Hoenders en dwerghoenders (ook trio’s), serama’s, sier en watergevogelte, 
sierduiven, oorspronkelijke duivensoorten en konijnen in alle erkende rassen en 
kleurslagen, zowel oude als jonge dieren, zowel mannelijk als vrouwelijk. Niet 
erkende dieren worden gekeurd volgends de regels van AOC of vrije klasse.  
 
Merken en ringen: 
Alle ingeschreven dieren moeten voorzien zijn van een oormerk of een niet 
afschuifbare voetring, uitgezonderd cavia’s. Ringnummers van sier- en 
watergevogelte op de kooien aanbrengen tijdens het inkooien. 
 
Art. 3 – Inschrijfgelden, etc. 
Enkel nummer  € 3,50 
Trio  € 5,00 
Administratiekosten € 3,00 
Catalogus   € 2,00 
  
Inzenders die dieren wensen te verkopen kunnen dit op het inschrijfformulier 
vermelden. Kosten € 1,00 voor een verkoopkaart. Bij verkoop betaalt de verkoper 
10% aan de tentoonstellingskas. De minimum verkoopprijs bedraagt: voor een enkel 
nummer € 10,00, voor een trio € 20,00. 
 
SLUITING INSCHRIJVING: 2 januari 2023 per post en 8 januari 2023 digitaal (of 
eerder als het maximale aantal dieren ingeschreven zijn).  
Let wel! 

 Het is tevens mogelijk om uw inschrijving interactief via uw PC te regelen. 

 www.npvneede.nl 

 Let op dat u een ontvangstbevestiging ontvangt! 
 

Uw inschrijfformulier dient uiterlijk 8 januari in bezit te zijn van het 
tentoonstellingsecretariaat: Rudi Boswinkel, Barchemseweg 23, 
7271 EW Borculo, tel. 06-11232163, e-mail: inschrijving@npvneede.nl  
Het inschrijfgeld kunt u voldoen door invulling van de machtiging, overmaking naar 
rek: NL50RABO0347005985 of per kas. 

http://www.npvneede.nl/
mailto:inschrijving@npvneede.nl
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Art. 4 – Verzendlabels. 
De inzender ontvangt van ieder ingeschreven dier een label, waarop het 
kooinummer is vermeld. Deze labels dienen aan de verzendkist te worden 
bevestigd. Het ontvangen van de labels is voor de inschrijver het bewijs dat zijn 
inschrijvingen zijn geaccepteerd. 
 
Art. 5 – Inkooien van de ingeschreven dieren. 
Op donderdag 26 januari tussen 19.00 en 21.00 uur. 
Van ABSENTE dieren de labels (met vermelding ABSENT) in betreffende kooi 
leggen. Worden uw dieren om redenen niet ingezonden, meldt u dat dan even! Op 
donderdagavond na 19.00 uur tel. 0651 167 183. 
Het plaatsen van eigen tussenschotjes is niet toegestaan, deze zullen in de zaal 
aanwezig zijn. 
 
Art. 6 – Verkoop van dieren. 
Ingezonden dieren kunnen ook tijdens de tentoonstelling door de inzender te koop 
worden aangeboden. De verkoop geschiedt uitsluitend door bemiddeling van de 
verkoopcommissie. 
Verkoopkaarten à € 1,50  zijn verkrijgbaar op het verkoopbureau. De verkoper 
betaalt 10% van de verkoopsom aan de tentoonstellingskas. Een al te koop gesteld 
dier kan in prijs wel verlaagd, doch niet verhoogd worden. Is de verkoop gesloten, 
dan is het verdere risico voor de koper. 
 
Art. 7 – Afhalen van de gekochte dieren. 
De zaal aan de voorzijde verlaten. 
Op zondag 29 januari om 15.30 moeten op vertoon van een afhaalkaart en onder 
toezicht van de verkoopcommissie de gekochte dieren worden afgehaald.  
 
Art. 8 – Afhalen van de ingezonden dieren. 
De zaal aan de achterzijde verlaten. 
Op zondag 29 januari om 16.00 uur dienen de dieren afgehaald te worden. Om 
misverstanden te voorkomen, wordt de zaal voor vertrek niet eerder geopend nadat 
gebleken is dat er geen fouten zijn gemaakt bij het inkisten. 
 
Art. 9 – Aansprakelijkheid. 
Het tentoonstellingsbestuur, noch de organiserende vereniging zijn aansprakelijk 
voor sterfte, schade aan of verloren gaan van de dieren, evenmin voor foutieve 
klassering. In geval van brand, storm, molest, staking, nationale rouw of welke 
andere calamiteit ook, de tentoonstelling geheel of gedeeltelijk voor de gehele duur 
of korter niet zou kunnen worden gehouden of het bestuur zou geen gevolg kunnen 
geven aan de uitgifte van een catalogus, aan enige dienstverlening of organisatie, 
zal dit geen aanspraak kunnen geven op enige schadevergoeding of teruggave of 
vermindering van het inschrijfgeld of betaalde catalogus. 
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Art. 10 – Keuring der dieren. 
De keuring van de dieren is op vrijdag 27 januari vanaf 8.30 uur. 
De uitspraak van de jury is bindend en zonder beroep, tenzij er klaarblijkelijk een 
vergissing heeft plaats gehad, dit ter beoordeling aan het bestuur. 
 
Art. 11 – Zieke en onreine dieren. 
Onreine, zieke of van ziekte verdachte dieren worden niet gekeurd en zullen uit de 
tentoonstellingsruimte worden verwijderd, evenals het pluimvee en konijnen zonder 
ent bewijs. 
 
Art. 12 – Entingverklaring 
Tot de tentoonstelling mogen alleen dieren worden toegelaten van fokkers die al 
hun hier onder genoemde dieren hebben laten enten: 
hoenders, dwerghoenders, serama’s en siergevogelte hebben laten inenten tegen 
NCD en konijnen die tegen RHD 2 gevaccineerd zijn. 
Elke inzending van konijnen, hoenders, dwerghoenders, serama’s en siergevogelte 
dient vergezeld te gaan van een kopie van de entingverklaring. Deze 
entingverklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts, die de 
enting heeft verricht. De entingverklaring dient de opgave te bevatten van het ras, 
hun leeftijd, ringnummers en/of oormerken van de betreffende dieren. Het originele 
entingbewijs wordt bewaard door de vereniging, waar men de fokkerskaart heeft 
besteld.  
KOPIE VAN HET ENTBEWIJS GELIJKTIJDIG MET HET INKOOIEN INLEVEREN 
BIJ HET SECRETARIAAT OF MEEZENDEN MET HET INSCHRIJFFORMULIER!!! 
Wijzigingen maken het entingbewijs ongeldig. 
 
Art. 13 – Beoordelingskaarten en ereprijzen. 
Beoordelingskaarten: Deze hangen aan of boven de kooien. Iedere inzender wordt 
verzocht bij het uitkooien de kaart mee te nemen. 
De oormerken van de konijnen worden in de catalogus vermeld.  
Ereprijzen op het secretariaat afhalen op zaterdag vanaf 11.00 uur en zondag vanaf 
10.00 uur. 
 
Art. 14 – Reclames 
Reclames betreffende deze tentoonstelling kunnen na 31 maart 2023 niet meer in 
behandeling worden genomen. 
 
Art. 15 – Schenking ereprijzen. 
Door de inzenders kunnen ‘ereprijzen’ beschikbaar worden gesteld. Deze kunnen op 
het inschrijfformulier worden vermeld of bij het bestuur worden afgegeven. 
Nagekomen E.P. zullen in de catalogus worden opgenomen. 
 
Art. 16 – Predikaat prijzen.  
U – € 5,00 (97 punten) F – € 2,50 (96 punten) ZG – € 1,50 (95 – 93 punten)  
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HOOFDEREPRIJZEN 
1 Plaquette + € 25,00 voor mooiste hoen 
2 Plaquette + € 25,00 voor mooiste dwerghoen 
3 Plaquette + € 25,00 voor mooiste serama 
4 Plaquette + € 25,00 voor mooiste konijn 
5 Plaquette + € 25,00 voor mooiste sierduif 
6 Plaquette + € 25,00 voor mooiste gedomesticeerde watervogel 
7 Plaquette + € 25,00 voor mooiste oorspronkelijke watervogel 
8 Plaquette + € 25,00 voor mooiste kwartel, patrijs en frankolijn 
9 Plaquette + € 25,00 voor mooiste lach- of diamantduif 

 
De Plaquette is een houten schild waarop het winnende dier is geschilderd. 
 
Voor het winnen van H.E.P. 1 t/m 9 moeten er per diergroep minstens 25 dieren 
ingezonden zijn en in concurrentie van inzender en/of ras.  
 
EREPRIJZEN JEUGDLEDEN 

11 Beker voor mooiste hoen 
12 Beker voor mooiste dwerghoen 
13 Beker voor mooiste serama 
14 Beker voor mooiste konijn 
15 Beker voor mooiste sierduif 
16 Beker voor mooiste gedomesticeerde watervogel 
17 Beker voor mooiste oorspronkelijke watervogel 
18 Beker voor mooiste kwartel, patrijs en frankolijn 
19 Beker voor mooiste lach- of diamantduif 
 

E.P. 11 t/m 19 (min. predikaat ZG). 
Er moeten per diergroep minstens 5 dieren ingezonden zijn. 
 
LET WEL: JEUGDLEDEN DINGEN MEE IN ALLE PRIJZEN! 
 
Collectieprijzen: (VOOR DEZE PRIJZEN DINGEN TRIO’S NIET MEE) 

21 € 12,00  voor beste collectie hoenders 
22 € 12,00  voor beste collectie dwerghoenders 
23 € 12,00  voor beste collectie serama’s 
24 € 12,00  voor beste collectie konijnen 
25 € 12,00  voor beste collectie sierduiven 
26 € 12,00  voor beste collectie gedomesticeerde watervogels 
27 € 12,00  voor beste collectie oorspronkelijke watervogels 
28 € 12,00  voor beste collectie kwartel, patrijs en frankolijn 
29 € 12,00  voor beste collectie lach- of diamantduif 
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Bovenstaande collectieprijzen zijn te winnen bij totale inzending van minstens 25 
dieren per diergroep en in concurrentie van inzender, jong gaat voor oud. Bij gelijk 
aantal punten beslist het lot. 
Elke collectie bestaat uit 4 dieren van één ras en dezelfde grootte. 
Verschillende kleurslagen zijn wel toegestaan. 
Op het inschrijfformulier met ‘C’ aangeven, bij meerdere collecties duidelijk 
aangeven met C1, C2, enz. 
 
EREPRIJZEN IN ALLE DIERGROEPEN 

 
Elke keurmeester, die minimaal 41 dieren keurt, mag toekennen: 

41. A prijs t.w.v. € 12,00 aan zijn fraaiste dier 
42. B prijs t.w.v. €   8,00 aan zijn fraaiste dier op 1 na 
43. C prijs t.w.v. €   4,00 aan zijn fraaiste dier op 2 na 

 
Een keurmeester, die 15 t/m 40 dieren in een diergroep keurt, mag toekennen: 

41. A prijs t.w.v. € 12,00 aan zijn fraaiste dier 
42. B prijs t.w.v. €   8,00 aan zijn fraaiste dier op 1 na 

 
Een keurmeester, die 5 t/m 15 dieren in een diergroep keurt, mag toekennen: 

41. A Prijs t.w.v. € 12,00 voor zijn fraaiste dier. 
 
A Prijs vervalt voor winnaar H.E.P. prijs 

 
EREPRIJZEN TRIO’S (zowel groot als dwerg) 

45. Bij minimaal   5 trio’s voor het mooiste   €  5,00 
46. Bij minimaal 10 trio’s voor het mooiste   €  7.50 
47. Bij minimaal 10 trio’s voor het mooiste op 1 na  €  5,00 

Deze ereprijzen bij min. pred. ZG. 
 

48. N prijzen 
Elke keurmeester in alle diergroepen mag bovendien N prijzen  
(min. 92 punten) toekennen. 
Wij houden aan: 1 N- prijs t.w.v. € 2,50 op 10 dieren. (niet toe te kennen aan 
H.E.P. en bovenstaande E.P. – winnaars). 
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Ereprijzen beschikbaar gesteld door de Bonden:  
 
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. 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. 
 
NBS-PRIJZEN 
Ereprijs 5000. 
R-prijs van € 4,00 per 15 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. 
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. 
 
Bovenstaande prijzen worden door de organiserende vereniging uitbetaald. 
 
LET WEL:  
Voor SPECIAALCLUBPRIJZEN:  
Die worden uitbetaald door de speciaalclub, mits u lid bent.  
Zie almanak KLN 2022. 
 
Aangemeld voor een DISTRICTSHOW op onze ‘Spilbroekshow’ hebben zich: 
  

 Engelse Kropper en Dwergkropperclub. 

 Nederlandse DFKP Club. 
 
Zoals in de Almanak staat vermeld brengen onderstaande clubs hun 
DISTRICTSHOW onder op de ‘Spilbroekshow’ 
 

 Vechthoenderfokkersvereniging Nederland. 

 Nederlandse Wyandotte Club. 

 Welsumerclub. 
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CLUBSHOW N.P.V. LEDEN 
50. WISSELBEKER mooiste hoen 
51. WISSELBEKER mooiste dwerghoen 
52. WISSELBEKER mooiste serama 
53. WISSELBEKER mooiste konijn 
54. WISSELBEKER mooiste sierduif 
55. WISSELBEKER mooiste gedomesticeerde watervogel 
56. WISSELBEKER mooiste oorspronkelijke watervogel 
57. WISSELBEKER mooiste kwartel, patrijs en frankolijn 
58. WISSELBEKER mooiste lach- of diamantduif 
59. WISSELBEKER mooiste trio hoen 
60. WISSELBEKER mooiste trio dwerghoen 
61. WISSELBEKER mooiste collectie 

 
Degene, die met de collectieprijzen met 4 dieren het hoogst scoort, ontvangt deze 
beker. Bij gelijk aantal punten gaat jong voor oud en anders beslist het lot. 

 
62. Beker voor mooiste nummer van ieder jeugdlid 

Bovenstaande wisselbeker prijzen nr. 50 t/m 61 moeten 3 x achtereen of 5 x in 
totaal worden gewonnen en in concurrentie van inzender en/of ras.  
 
INZENDERS UIT BERKELLAND  

65. BERKELLAND BOKAAL mooiste collectie 
 
De inzender uit Berkelland, die met de collectieprijzen met 4 dieren het hoogst 
scoort, ontvangt deze wisselbokaal. Bij gelijk aantal predikaatpunten gaat jong voor 
oud en anders beslist het lot. 
 
 
. 
 
 
 

 
 
 
 
 

WISSELBEKERS ACHTERHOEKS VERBAND. 
Aan deze verenigingscompetitie kunnen verenigingen deelnemen welke zijn 
aangesloten bij het Achterhoeks Verband. 
 
VERENIGINGS WISSELBEKER. 
Om mee te dingen naar deze beker dient u als vereniging een formulier in te vullen 
met daarop het aantal dieren, 25 stuks. 
Minimaal 2 diergroepen of meer en minimaal 4 inzenders. Een inzender op een lijst 
ingevuld mag slechts met één vereniging meedingen. 
Het formulier voor de verenigingswisselbeker dient tijdens het inkooien 
ingeleverd te worden op het tentoonstellingssecretariaat. 
Individuele wisselbekers zijn te winnen door leden van een vereniging die 
aangesloten is bij het Achterhoeks Verband. 
 
INDIVIDUELE WISSELBEKERS. 
Deze bekers zijn in alle diergroepen te winnen bij een minimale inzending van 10 
dieren in de betreffende diergroep, min. Predikaat of vergelijkbaar punten aantal ZG. 
Prijzen worden uitgereikt tijdens de jaarvergadering van het Achterhoeks Verband. 
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