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Inschrijving sluit: 28 augustus 2022 

Manege de Morraruters 

Tjalke van der Walstraat 29 te Koudum 
  



Vraagprogramma jongdierendag 2022 
Voorwoord 
Op 9 en 10 september organiseert Kleindiervereniging Súdwest-Fryslân een open jongdierendag. Gevraagd 
worden konijnen, hoenders, dwerghoenders, serama’s en sierduiven van 2022. Met betrekking tot sierduiven 
mogen ook oude duiven ingestuurd worden.  
 
Na de corona-periode is dit een prachtige gelegenheid om de gefokte dieren te showen en te leren van de 
beoordeling door de keurmeesters en van elkaar. Voor alle diersoorten zijn bekwame keurmeesters 
uitgenodigd. Ook willen we deze dag benutten om de onderlinge band te versterken als vereniging. Daarvoor 
is een gezamenlijke lunch en een leuke loterij bij het programma ingebouwd. 
Wilt u voor de loterij een prijs ter beschikking stellen? Contacteer dan de secretaris Alma Douna (06-
29086200) en neem deze prijs graag mee op de zaterdag. 
 
Op zaterdag vindt de keuring plaats van de hoenders, dwerghoenders, serama’s en sierduiven. 
Bij uitzondering vindt de eerste keuring van de konijnen op vrijdagavond 9 september plaats. Het bleek dit 
jaar door omstandigheden buiten het bestuur om niet mogelijk om keurmeesters te contracteren voor de 
zaterdag. De winnaars bij de konijnen zijn vrijdagavond nog niet bekend. Een aantal konijnen zal zaterdag 
nogmaals worden gekeurd door Dhr. E. Leenstra, die de uiteindelijke winnaars bekend zal maken. 
De vorig jaar geslaagde eierkeuring staat weer gepland voor volgend jaar. Dit jaar was er helaas geen 
geschikte keurmeester beschikbaar. 
 
Natuurlijk kunnen we deze dag alleen tot een succes maken door samenwerking. Helpt u mee met opbouwen, 
als schrijver en/of als aandrager? Geef dit aan op het inschrijfformulier. Stuur het formulier ook in als u wel 
wilt helpen, maar geen dieren inzendt.  
 
Wij hopen op een groot aantal dieren en verwelkomen u en uw dieren graag op vrijdagavond 9 september en 
zaterdag 10 september in Koudum. Samen maken we er een prachtig succes van, en sluiten de jongdierendag 
na de prijsuitreiking. 
 
Het bestuur 
 

Programma 
Vrijdagavond programma  
Inkooien konijnen:   18.00 – 18.45 Let op tijdig inkooien i.v.m. start keuring! 
Keuring konijnen:   19.00 – 21.00 ± 
Sluiting hal:    21.30 ± 
Hoenders, dwerghoenders, serama’s en sierduiven mogen tussen 19.00 – 21.00 ingebracht worden op 
vrijdagavond.  
 
Zaterdag programma 
Inkooien (serama’s, sierduiven &     
(dwerg)hoenders):    8.00 – 8.30  
Keuring:    9.00 – 12.00  
Lunch:     12.00 – 13.00  
Prijsuitreiking & afsluiting:  14.00 
Afronding & opruimen:   ± 15.00    
 
Locatie: Manege de Morraruters, Tjalke van der Walstraat 29, 8723 CA, te Koudum 
Routebeschrijving vanaf Balk: rotonde na het aquaduct driekwart nemen richting Koudum, na ± 800 meter 
manege aan de rechterzijde (route borden volgen).  
 
Vanaf Bolsward: 1e afslag Koudum voorbij rijden en de N359 volgen tot aan rotonde Galamadammen, hier 
rechtsaf en na ± 800 meter manege aan de rechterzijde. 
 



Inschrijving 
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,00 per ingeschreven dier. 
De inschrijvingsformulieren zijn te sturen naar kleindiersudwestfryslan@gmail.com. 
Bij inzenden van de formulieren per post, deze graag -op tijd- verzenden naar: Smak 9, 8651 CR  IJlst t.a.v. 
Alma Douna (secretaris). 

Inschrijving sluit op: 28 augustus 2022 
 

Het inschrijfgeld (en de lunch-deelname) graag tegelijk met het insturen van uw inschrijving per bank te 
betalen. In uitzonderingsgevallen is betaling van het inschrijfgeld mogelijk op de jongdierendag als u de dieren 
gaat inkooien. Het inschrijfgeld kunt u overmaken op bankrekening: 

NL88 RABO 0305 2694 02 t.n.v. Kleindiervereniging Súdwest-Fryslân. 
Zet daarbij ‘Inschrijfgeld’ en uw volledige naam in de omschrijving. 
 
Het niet inzenden van ingeschreven dieren en/of het niet deelnemen aan de lunch na inschrijving geeft geen 
ontheffing of restitutie van het inschrijfgeld.  
 

Voorwaarden voor het exposeren van konijnen  
Tot deze tentoonstelling mogen alleen konijnen worden toegelaten van fokkers die hun ingezonden dieren 
hebben laten enten tegen RHD type 2. Elke inzending dient vergezeld te zijn van een kopie van de RHD 
entverklaring. Deze kan ook ingeleverd worden voorafgaand aan het inkooien van de dieren. Deze 
entverklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts die de enting heeft verricht en dient de 
opgave te bevatten van het ras, oormerken en de toegepaste entstof. Enting dient minimaal 3 weken voor het 
exposeren te hebben plaatsgevonden.  
 

Voorwaarden voor het exposeren van kippen 
Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoenders en dwerghoenders worden toegelaten van fokkers, die al 
hun ingezonden dieren hebben laten enten tegen pseudovogelpest (NCD). Elke inzending van hoenders en 
dwerghoenders dient vergezeld te zijn van een kopie van de entverklaring. Deze kan ook ingeleverd worden 
voorafgaand aan het inkooien van de dieren. De entverklaring dient een opgave te bevatten van het ras, het 
aantal dieren, de gemiddelde leeftijd en de ringnummers van de betreffende dieren. Enting dient minimaal 3 
weken voor het exposeren te hebben plaatsgevonden. 
 

Voer en water 
Op de jongdierendag zijn er voor alle diergroepen waterbakjes, roostertjes, water en voer beschikbaar. Dit is 
door u zelf te verzorgen voor uw dieren op beide dagen. 
 

Keurmeesters 
Keurmeesters konijnen:     G. De Vries (C) J. Jipping (A)  R. Schraa (A) E. Leenstra (eindkeuring) 
Keurmeesters kippen:        F. Baltus (C)   H. Beerling (C) 
Keurmeester sierduiven:    H. Schwarz (A) 
 
De definitieve indeling van keurmeesters wordt gemaakt 
na sluiting van inschrijving.  

  



Prijzenschema 
Ereprijzen konijnen 
A-Klasse (konijnen geboren in januari en februari 2022) 
15,00 euro voor het mooiste konijn  
10,00 euro voor het mooiste konijn op 1 na  
 
B-Klasse (konijnen geboren in maart en april 2022) 
15,00 euro voor het mooiste konijn  
10,00 euro voor het mooiste konijn op 1 na  
 
C-Klasse (konijnen geboren vanaf 1 mei 2021) 
15,00 euro voor het mooiste konijn  
10,00 euro voor het mooiste konijn op 1 na  
 
25,00 euro voor het mooiste konijn van het geheel (winnaar in klasse A, B en C vervalt dan) 
 
Jeugd 
10,00 euro voor het mooiste konijn jeugd 

 
Ereprijzen Hoenders 
15,00 euro voor de mooiste hoender 
10,00 euro voor de mooiste hoender op 1 na 
5,00 euro voor de mooiste hoender op 2 na bij meer dan 40 dieren 
10,00 euro voor de mooiste hoender jeugdlid 
 
Ereprijzen Dwerghoenders 
15,00 euro voor de mooiste dwerghoender  
10,00 euro voor de mooiste dwerghoender op 1 na 
5,00 euro voor de mooiste dwerghoender op 2 na bij meer dan 40 dieren 
10,00 euro voor de mooiste dwerghoender jeugdlid 
 
Ereprijzen Serama  
15,00 euro voor de mooiste serama jong  
10,00 euro voor de mooiste serama jong op 1 na 
5,00 euro voor de mooiste serama jong op 2 na bij meer dan 40 dieren 
10,00 euro voor de mooiste sierduif jeugdlid 
 
Ereprijzen Sierduiven 
15,00 euro voor de mooiste sierduif  
10,00 euro voor de mooiste sierduif op 1 na 
5,00 euro voor de mooiste sierduif op 2 na bij meer dan 40 dieren 
10,00 euro voor de mooiste sierduif jeugdlid 
     
 

Alle prijzen zijn te winnen in concurrentie met een andere inzender  


