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VRAAGPROGRAMMA  

Open tentoonstelling  
10, 11 en 12 december 2021 

Provinciale Bondstentoonstelling van de KLN en NBS 
 

Districtshows van:  
DFKP-club, Oudhollandse Meeuwclub,  

NSDH, Leghornclub, Hangoorfokkersclub, MACS club, 
Nederlandse Hangoordwergclub, Belgische Hoenderclub Nederland 

                                               Internationale Klasse 
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Voorwoord 
 
Het is een open deur door te stellen dat we een vervelende tijd achter de rug hebben, en dat  
is misschien wel zacht uitgedrukt. Maar gelukkig ziet de toekomst er weer wat rooskleuriger uit  
en mogen we weer het een en ander organiseren. 
 
We zijn dan ook bijzonder blij dat we U ons vraagprogramma mogen presenteren en we onze  
“Maasdalshow” op mogen tuigen. 
 
Het klinkt wat onwennig maar toch, wij hopen dat U, net als wij, staat te trappelen van ongeduld  
om weer het tentoonstellingsseizoen in te gaan om Uw dieren te showen en te laten keuren. 
 
We hebben niets aan het toeval overgelaten: we hebben een goed korps aan keurmeesters én  
we hebben ons prijzen geld aangepast. We hopen en vertrouwen erop dat we U daarmee kunnen 
verleiden om Uw dieren op onze show in te schrijven.  
U kan er verzekerd van zijn dat ze worden ondergebracht in een goede accommodatie en dat er  
goed voor ze gezorgd zal worden; het zal ze aan niets ontbreken. 
 
Nieuw is het inschrijven via de site van Animal Office, welke zeer gebruiksvriendelijk is. 
 
We vertrouwen erop U tussen de kooien te mogen begroeten en we weer uit kunnen zien op een 
ouderwetse vertrouwde tentoonstelling! 
 
Groetend, 
Henry Okkersen 
voorzitter 
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De Stichting “De Maasdalshow” nodigt U, zowel onze Nederlandse alsook buitenlandse inzenders, van harte uit  
voor de Open, Provinciale Tentoonstelling op 10, 11 en 12 december 2021. 
 
Adres tentoonstellingsgebouw:   
Sporthal “De Roerhal”, Angsterweg 8, 6063 AV Vlodrop 0475-401572 
 
Gevraagd worden: 

- Hoenders en dwerghoenders -  Konijnen (ook in de C-klasse) 
- Serama’s  (ook jeugdklasse) -  Cavia’s 
- Sier- en watervogels  -  Kleine knagers 
- Oorspronkelijke duiven  -  Sierduiven 
- Aoc klasse  -  Vrijeklasse 
- Internationale klasse  -  Cavia klasse a,b,en c klasse 

    
Alleen de Internationale Klasse wordt volgens de Europese standaard gekeurd.  
 
Organisatie: Stichting “De Maasdalshow”: 
•K.Z.L.  Zuid Limburg   •Onder ons Helden e.o. 
•Nut en Sport Voerendaal               •De Eendracht Venlo e.o.  
•De Pionier Reuver e.o.                •De Sportfokkers Neer e.o.   
 
BESTUUR 
Ere voorzitter:  J. v.d. Beucken 
Voorzitter: Henry Okkersen  
Secretaris: John van Dijck  
Penningmeester: Coen Teeuwen  
Commissarissen: Arno Cuijpers 
 Ton van Hoof  
  
Commissie Op- en Afbouw Ton van Hoof 06-57947493 jose-ton@hotmail.com 
Commissie Voerploeg Rien Boll  
Commissie Horeca VACATURE 
Commissie Tombola Loterij Jo Dormans 06-43832787 jo.dormans@hotmail.com 
Commissie PR Fiona Cuijpers, Tom Keltjens en Kim van Dijck 06-11334408 
Commissie Secretariaat Bestuur zie onder 
 
Aanspreekpunt externe controle  John van Dijck  
 
TENTOONSTELLINGSBESTUUR: 
Voorzitter: Henry Okkersen 045-4041732 (na 18.00 uur) 
Algemeen TT-Secretaris: John van Dijck 06-54272597 (na 18.00 uur) 
Penningmeester: Coen Teeuwen 06-51201408 (na 18.00 uur) 
 
Gedelegeerde FB: 
J. Schaareman, Gielenhofweg 13, 5987 NA Egchel 077 – 3074231 
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Veterinair toezicht: 
Advee Dierenartsen, locatie Ysselsteyn, Ringweg 25, 5813 BP Ysselsteyn  0478-544100 
Mevr. Janny Hermans   06-51331322 
 
Inschrijving: 
Door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier PER POST of EMAIL naar: 
 
 TENTOONSTELLINGSSECRETARIAAT: 
John van Dijck, Reubenberg 27, 6071 PS Swalmen secretaris@demaasdalshow.nl  
 
Of digitaal middels het programma Animal Office 
https://www.animaloffice.net/nl/shows/maasdalshow-2021/login 
 
Kosten inschrijving: 
Inschrijfgeld per enkel nummer: € 4,00 
Jeugd per enkel nummer  € 2,00    
Siervogels in eigen kooi ( t/m ringmaat 5,5 ): € 2,25 
Kleine knagers in eigen kooi:  € 2,25 
Koppels oorspronkelijke watervogels: € 6,50 
Ieder 8e ingezonden dier   GRATIS 
 
Per gezin is één catalogus verplicht € 5,00 
Administratiekosten per inzender € 3,50 
 
Betalingen: 
Betaling  van het verschuldigde bedrag GELIJKTIJDIG met het indienen van het inschrijfformulier, 
overmaken op Rabo-rekeningnummer:  
NL03 RABO 0135 7169 69  (BIC: RABONL2U) t.n.v. Stichting “De Maasdalshow”. 
 
Buitenlandse inzenders kunnen ook TIJDENS het inkooien betalen ! 
 

 

 
 

De inschrijving sluit op 18 November 2021. 
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TENTOONSTELLINGSPROGRAMMA: 
 
Opening: De officiële opening vindt plaats op zaterdag  11 december 2021 
 om 20.00 uur. 
 Tijdens de opening zijn het secretariaat en de tentoonstelling gesloten. 
 
Openingstijden: zaterdag  11 december 2021 van 10.00 tot 20.00 uur. 
                                                         Eierkeuring zaterdag  11 december 10.00 tot 13.00 uur. 
 Zondag 12 december 2021 van 10.00 tot 16.00 uur.  
 
Openingstijden secretariaat: zaterdag  11 december 2021 van 11.00 tot 20.00 uur. 
  Zondag  21 december 2021 van 11.00 tot 16.00 uur. 
 
Inkooien: donderdag 9 december 2021 tussen 18.00 en 22.00 uur.  
 
Keuring: vrijdag  10 december 2021. 
 (alleen toegankelijk voor keurmeesters en helpers) 
 
Uitkooien: zondag 12 december 2021 tussen 16.00 en 16.30 uur. 
   
Toegangsprijs: GRATIS ENTREE, met vrijwillige gave 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
KEURMEESTERS 
 
Keurmeesters Konijnen: R. Meijer (A) Hangoren,  gr 7 haarstructuren  
  P. Oude Groothuis (A)  
   gr 1 kleurrassen, gr 4 kleurpatroon  
   gr 5 witte rassen 
  R. Stobbelaar (A) gr 2  tekening rassen, gr 3 verzilvering     
 H.E.P.:   R. Meijer(voorzitter),  P. Oude Groothuis, R. Stobbelaar 
 
Keurmeesters Internationale klasse konijnen: 
 R. Meijer 
 R. Stobbelaar 
 
Keurmeester Cavia’s en Kleine Knagers: A. Bennink-Schilder (A) Tevens H.E.P. 
 
Keurmeester Grote Hoenders: H. Timmer (A) Barnevelder, Australorp, Amrok, New Hampshire, 
   Appensellerspitskuif, MACS club rassen, alle  

    vechthoender rassen, en overige rassen  
R v d Kerkhof (B) Alle Nederlandse rassen, Leghorn, Lakenvelder, 
   Vorwerk, Cochin, Belgische Hoenderclub-rassen, 
  Zijdehoen en overige rassen waarvoor bevoegd  

H.E.P.:  H. Timmer (voorzitter), R. Gatti, R van de Kerkhof  
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Keurmeester Dwerghoenders: R. Gatti (A)  Alle Belgische rassen, Java kriel, Sebright, Langshan  
   Cochin kriel en vechthoenderkriel. 
  J. Voets (A) Hollandse kriel, Wyandotte kriel, Bielefelder kriel, 

    Sulmtaler kriel, RIR en alle overige rassen.  
 H. Dijkhorst (C) Alle Nederlandse rassen, La-Fleche-kriel, Marans-kriel

  Faverolles-kriel, Zijdehoen-kriel en overige rassen 
H.E.P.: R. Gatti (voorzitter), H. Timmer, J. Voets    
    
Keurmeester Serama’s: H. Timmer (A)  Tevens H.E.P. 
 
Keurmeester Siergevogelte: J. Albada (A) siervogels 
 J. van Dorp (A) oorspronkelijke duiven     
H.E.P.: J. Albada (siervogels), J. v Dorp (oorspronkelijke duiven) 
 
Keurmeester Oorspronkelijke- en 
Gedomesticeerde Watervogels:  E. Zwama (A) Tevens H.E.P. 
 
Keurmeester Sierduiven: G. Kelderman (A) Oudhollandse meeuwen 
 T. Rijks (C) overige meeuwrassen, postduif, reisduif en overige 

rassen waarvoor bevoegd 
 W. Otermans overige rassen waarvoor bevoegd  
H.E.P.: G. Kelderman (voorzitter), T Rijks, W. Otermans 
 
Keurmeester Eierkeuring:                                 H. Maar (A) 
                                                                                R. Ruyters (A) 
 
Het bestuur heeft het recht indien nodig keurmeesters toe te voegen en/of wijzigingen aan te brengen. 
 
 

Nieuw op de Maasdalshow 
 
Vraagprogramma Eierenkeuring 
U wordt uitgenodigd om 6 eieren van uw ras in te zenden om ze door een deskundige 
eierenkeurmeester te laten keuren.  
U kunt meedoen met eieren van alle hoenders, dwerghoenders, Serama’s  en gedomesticeerde sier- en watervogels 
in alle erkende kleurslagen die u fokt. 
Dus: fokt u méér dan 1 van de rassen én in meerdere kleurslagen, dan kunt u meerdere zestallen inzenden.  
De eieren moeten voor de inwendige beoordeling zo vers mogelijk zijn. 
Van de ingezonden eieren moet ook minimaal een trio (1 haan en 2 hennen) van het ras ingezonden zijn.  
Bij siervogels en watervogels moet minimaal een koppel zijn ingeschreven. 
De eieren gelijktijdig inleveren met het inkooien van de dieren.  
De eieren aanleveren in een kartonnen eierdoosje, met de punt naar beneden, met vermelding van naam van de 
inzender en ras en kleurslag en bij hoenders vermelden of het grote of krielen betreft. 
Het ei voor de inwendige keuring mag de inzender markeren met een potloodkruisje (niet open maken!!!). 
De keuring is zaterdagmorgen 11 december 2021, van 10.00 uur tot 13.00 uur en voor publiek toegankelijk. 
Deelname is gratis. 
Criteria: zie de website. 
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HOOFDEREPRIJZEN (H.E.P.) 
Oorkonde en een medaille  
€ 25.00 bij meer dan 25 dieren per groep 
€50,00 bij meer dan 50 dieren per groep 
Bij minder dan 25 dieren vervalt de geldprijs 
 
  1.Beste Konijn 
  2.Beste Konijn Internationale klasse 
  3.Beste Cavia, A, B of C klasse 
  4.Beste Kleine Knager, grootste groep of hoogste predikaat 
  5.Beste Grote Hoen 
  6.Beste Dwerghoen 
  7.Beste Serama 
  8.Beste Gedomesticeerde Watervogel 
  9.Beste Oorspronkelijke Watervogel 
10.Beste Sierduif 
11.Beste diergroep: Oorspronkelijke Duif, Lachduif en Diamantduif. 
12.Beste diergroep: Kleine Parkvogel (Kwartel, Patrijs, Frankolijn) 
13.Beste diergroep: Grote Parkvogel (kalkoen, Fazant, Tragopaan, Parelhoender) 
 
EREPRIJZEN in geld € 10,00 
Bij minder dan 25 dieren vervalt deze prijs 
14. Beste Grote Hoen op 1 na 
15. Beste Dwerghoen op 1 na 
16. Beste Serama op 1 na 
17. Beste Sierduif op 1 na, zijnde geen Oud-Hollandse Meeuw 
18. Beste konijn groep Kleur  Geen winnaar HEP 
19. Beste konijn groep Tekening  Geen winnaar HEP 
20. Beste konijn groep Pareling/Verzilvering  Geen winnaar HEP 
21. Beste konijn groep Kleurpatroon  Geen winnaar HEP 
22. Beste konijn groep Wit  Geen winnaar HEP 
23. Beste konijn groep Hangoorrassen  Geen winnaar HEP 
24. Beste konijn groep Bijz. Haarstructuur                                  Geen winnaar HEP 
 
EREPRIJZEN  
Beste AOC klasse  
25.  van  5 t/m 20 Dieren beste dier  € 7.50 
26.  van 21 t/m 35 Dieren beste dier  € 15.00 
27. van 21 t/m 35 Dieren op 1 na  € 7.50 
 
EREPRIJZEN  
Beste Vrije klasse 
28.  van  5 t/m 20 Dieren beste dier  € 7.50 
29.  van 21 t/m 35 Dieren beste dier  € 15.00 
30. van 21 t/m 35 Dieren op 1 na  € 7.50 
 
EREPRIJZEN  
Beste internationale klasse 
31.  van  5 t/m 20 Dieren beste dier  € 7.50 
32.  van 21 t/m 35 Dieren beste dier  € 15.00 
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33.      bij meer dan 35 Dieren beste dier                           € 20.00     
34.      bij meer dan 45 Dieren beste dier                           € 25.00     
35. van 21 t/m 35 Dieren op 1 na  € 7.50   
36. bij meer dan 35 Dieren op 1 na  € 15.00 
37. bij meer dan 35 Dieren op 2 na  € 7.50 
 
EREPRIJZEN  
Beste C klasse konijnen 
38.  van  5 t/m 20 Dieren beste dier  € 7.50 
39.  van 21 t/m 35 Dieren beste dier  € 15.00 
40.      bij meer dan 35 Dieren beste dier  € 20.00 
41. van 21 t/m 35 Dieren op 1 na  € 7.50   
42. bij meer dan 35 Dieren op 1 na  € 15.00 
43. bij meer dan 35 Dieren op 2 na  € 7.50 
 
RASSENPRIJZEN voor alle diergroepen. 
44.  van   6 t/m 15 Dieren beste dier € 7.50 
45.  van 16 t/m 28 Dieren beste dier  € 15.00 
46.      van 29 t/m 40 Dieren beste dier  € 20.00 
47.      bij meer dan 40 Dieren beste dier  € 25.00 
48. van 16 t/m 28 Dieren op 1 na € 7.50 
49. van 29 t/m 40 Dieren op 1 na  € 15.00 
50.     bij meer dan 40 dieren              op 1 na   € 20.00 
51. van 29 t/m 40 Dieren op 2 na  € 7.50 
52. bij meer dan 40 Dieren op 2 na   € 15.00 
53. bij meer dan 40 Dieren op 3 na   € 7.50 
 

Bij minder dan 6 dieren per ras vindt samenvoeging van rassen plaats. 
 
 
Ereprijzen Jeugd, minimaal 3 dieren per groep 
67. Beker beste konijn 
68. Beker beste konijn internationaal 
69. Beker beste cavia 
70. Beker beste kleine knager 
71. Beker beste grote hoen 
72. Beker beste dwerghoen 
73. Beker beste serama 
74. Beker beste siervogel 
75. Beker beste watervogel 
76. Beker beste oorspronkelijke duif 
77. Beker beste sierduif 
78. Beker beste A.O.C.klasse 
79. Beker beste vrije klasse 
Naast deze beker ontvangen alle Jeugdwinnaars een foto van het winnende dier en een erecertificaat.  Deze 
worden zo spoedig mogelijk na de show opgestuurd.  
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Ere prijzen eierkeuring 
100. eierlikeur voor de beste uit- en inwendige. 
101. eierlikeur voor de beste uitwendige. 
102. eierlikeur voor de beste inwendige. 
 
CLUBPRIJZEN: 
 
Extra Speciaalclubprijs 
80. Door de Maasdalshow wordt een Wisselbeker beschikbaar gesteld voor Beste Oud-Hollandse Meeuw met de 

meeste raseigenschappen, zijnde niet de “Beste  Sierduif”.  
81.  Prijs van € 10,00 voor Beste Oud-Hollandse Meeuw op 1 na, zijnde niet de “Beste Sierduif op 1 na”. 

 
Clubprijzen voor leden van ‘De Sportfokkers’ Neer e.o.: 
83.  Beste Konijn    Geldprijs 
84.  Beste Konijn jeugd    Geldprijs 
85.  Beste Cavia    Geldprijs   
86.  Beste Grote Hoen    Geldprijs 
87.  Beste Dwerghoen    Geldprijs  
88.  Beste Dwerghoen jeugd    Geldprijs  
89.  Beste Sierduif    Geldprijs  
90. Beste diergroep: Oorspronkelijke Duif, Lachduif en Diamantduif. Geldprijs 
91. Beste diergroep: Kleine Parkvogel      Geldprijs  
92. Beste diergroep: Grote Parkvogel                            Geldprijs  
93.  Beste Watervogel     Geldprijs 
Bovenstaande prijzen bij méér dan 10 dieren per groep. Dit geldt niet voor de jeugd.  
94. Bij méér dan 50 dieren in een groep:  de Beste op een na:  Geldprijs 
 
 
95. PRIJZEN LANDELIJKE BONDEN en SPECIAALCLUBS. 
Voor prijzen beschikbaar gesteld door de Bonden en Speciaalclubs, zie Almanak 2021. 
 
96. “L” PRIJZEN KLEINDIERLIEFHEBBER LIMBURG  
De Provinciale Afdeling stelt voor alle inzenders op elke 10 werkelijk aanwezige dieren (uitgezonderd 
sierduiven), een L-prijs ter beschikking van € 5,00. 
Ze zijn ter vrije beschikking van de keurmeester, die deze toekent aan de door hem gekeurde dieren, rekening 
houdende met een minimum predicaat van ZG en de prijzen verdeelt onder alle gekeurde rassen, bij voorkeur 
toekennende aan de dieren, die nog geen prijs gewonnen hebben. De uitbetaling geschiedt door de 
tentoonstelling organiserende vereniging. 
 
Ereprijs 400 Kleindierliefhebbers Nederland (K.L.N). 
400. Kleindier Liefhebbers Nederland stelt voor dieren in alle KLN-diergroepen op alle erkende tentoonstellingen 

voor zowel de erkende- als de AOC en Vrije klasse een KLN-prijs van € 5,00 beschikbaar per 20 ingeschreven 
dieren mits het predicaat tenminste ZG is. Ook dieren met buitenlandse EE merken of oorspronkelijke soorten 
sier- en watervogels met ringen van Aviornis en de NBvV komen in aanmerking. Deze prijzen zijn ter vrije 
beschikking van de keurmeester en worden bij voorkeur toegekend aan dieren die geen andere prijzen 
hebben gewonnen. 

Toekenning: 
a. Elke keurmeester kent per 20 ingeschreven dieren een KLN-prijs toe; bij een restant van 11 of meer mag de  
 keurmeester één prijs extra toekennen. 
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b. De prijzen moeten naar rato verdeeld worden over de door de keurmeester gekeurde diergroepen. 
c. De prijzen zijn ter vrije beschikking van de keurmeester. Ze worden bij voorkeur toegekend 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). 

 
Ereprijs 800 NBS 
800. R-prijs van € 4,00 per 15 kooinummers 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. (zie NBS voorwaarden) 
 
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 zijn geënt volgens een toegestane methode. 
Het origineel van de entverklaring wordt bewaard bij de vereniging waarvan men lid is. 

Pluimveefokkers: denk aan het inleveren van het entbewijs bij het inkooien ! 
 
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 
moet getekend zijn door de eigenaar en de dierenarts die de enting heeft verricht en moet een opgave te bevatten 
van het ras, de te exposeren oormerken en de toegepaste entstof. 

Konijnenfokkers: denk aan het inleveren van het entbewijs bij het inkooien ! 
 

Corona maatregelen. 
Wij hanteren de op dat moment geldende corona maatregelen, opgelegd door het RIVM. 

 
ALGEMENE TENTOONSTELLINGSBEPALINGEN 
1. Voor de Algemene Tentoonstellingsbepalingen:  
 zie Almanak 2021; www.kleindierliefhebbers.nl  à tentoonstelling à almanak à almanak 2021. 
2. Deze tentoonstelling is een Open Tentoonstelling met onderbrenging van de Provinciale   

tentoonstelling  van Limburg (K.L.L.) , NBS en onderbrenging van de internationale klasse.  
3. Inschrijvingen moeten op het meegezonden inschrijfformulier worden vermeld.  
4. Het formulier wordt door de inzender ondertekend als bewijs dat hij/zij de tentoonstellingsbepalingen 

aanvaard.  
5. Betaling van het verschuldigde inschrijfgeld dient gelijktijdig te worden voldaan.    
 Buitenlanders kunnen ook betalen bij inkooien van de dieren, 
6. Bij niet inzenden van dieren moeten door de inzender de verplichte kosten zijn/worden voldaan;  
 Deze worden niet terugbetaald ! 
7. Alleen oorspronkelijke watervogels kunnen worden ingeschreven als koppel. Een koppel   
 bestaat uit een mannelijk en een vrouwelijk dier. Deze worden als enkel nummer gekeurd.  
8. De dieren moeten voorzien zijn van een door de F.B. erkende voetring. 
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 Een uitzondering geldt voor oorspronkelijke sier- en watervogels en oorspronkelijke duiven,  
 welke ook met een Aviornis-ring of Vogelbond-ring geringd mogen zijn. Konijnen dienen  
 voorzien te zijn van een tatoeëring, uitgezonderd cavia’s en kleine knagers.  
9. Inzenders van oorspronkelijke duiven en kwartels met een voorgeschreven ringmaat t/m  
 5,5 mm, mogen hun dieren in eigen kooien huisvesten. Hiervoor dienen de zgn. parkieten- 
 kooien (afm. b:50cm x h:40cm x d:25cm) gebruikt te worden.   
 Geef op Uw inschrijfformulier aan welk(e) dier(en) U in eigen kooi instuurt ! 
10.      Er kunnen geen dieren te koop worden gezet.  
11. Alle dieren worden gedrenkt voor het inkooien. Indien niet gewenst zelf initiatief nemen! 
12. Gekeurd wordt volgens de standaard van de Nederlandse Bonden. 
13. Alleen de Internationale Klasse wordt volgens de Europese standaard gekeurd.  
14. Als dieren ingestuurd worden die volgens de vigerende standaard(s) niet erkend zijn, kunnen die 
 volgens regels van de AOC of Vrije Klasse ingedeeld worden.  
15. Beoordelingskaarten zijn in enkelvoud en mogen pas na het uitkooien van de dieren worden 
 meegenomen. 
16. Beoordelingskaarten en de catalogus worden NIET nagezonden ! 
17. Ereprijzen kunnen alleen gewonnen geworden worden met een minimum predikaat  ZG of 93 punten.  
18. Gewonnen ereprijzen kunnen op het secretariaat worden afgehaald.  
19. De catalogus is op zaterdag vanaf 12.30 uur verkrijgbaar aan de entree. 
20. Uw dieren kunnen gefotografeerd worden voor PR-doeleindes. 
21. De door U op het inschrijfformulier ingevulde persoonsgegevens, zullen enkel  en uitsluitend worden  

gebruikt t.b.v. de registratie, kennisgeving  en overige vormen van communicatie van/over deze 
tentoonstelling en aan de overkoepelende organisaties dan wel van overheidswege noodzakelijk te geven 
informatie. Verder gaat U akkoord met de vermelding van Uw NAW-gegevens en Bondsnummer in de 
catalogus. Tenzij door U anders aangegeven. 

 
Privacy verklaring 
Door in te zenden op “De Maasdalshow” gaat U akkoord met onderstaande opsomming: 

-Uw NAW- gegevens , e-mailadres, telefoonnummer, lidmaatschap kleindiervereniging en Uw bondsnummer               
worden bewaard in onze showadministratie welke door het secretariaat wordt beheerd. 
-Gegevens worden bewaard om U in de toekomst een uitnodiging te kunnen sturen. 
-U gaat akkoord met Uw vermelding (NAW en Bondsnummer) in de catalogus. 
-U gaat akkoord  dat U of Uw dieren gefotografeerd kunnen worden tijdens onze show. 
Deze foto’s worden enkel gebruikt ter promotie van onze show. 
-De namen van de hoofdereprijs-winnaars zullen worden vermeld op Facebook of op de Website. 
-U heeft het recht om Uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft U het recht om Uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 
bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens. 
Als U Uw gegevens aan wilt passen of Uzelf uit onze bestanden wilt laten halen kunt U contact met het 
secretariaat opnemen. 

 
 

Bezoek ook eens onze website en facebook-pagina: 
 

www.demaasdalshow.nl en https://www.facebook.com/demaasdalshow 
 


