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V R A A G P R O G R A M M A 
 

voor de    jubileum 
 

D E L T A – S H O W 
 

met 12e Zeeuwse Caviadag 
 

 
OPEN tentoonstelling van: 

hoenders - dwerghoenders – siergevogelte - watervogels – 
sierduiven - konijnen - cavia's 

 

De DELTA-SHOW wordt georganiseerd door de 
 

Stichting Delta-Show 
gevestigd te Middelburg 
op  12 – 13 – 14 november 2021 
in manege “De Scheldestad” 

aan de Gerbrandystraat 180 te 4384 NM  Vlissingen  
 

De tentoonstelling is geopend: 
vrijdag       12 november van 13.30 – 21.00 uur 
zaterdag     13 november van 10.00 – 19.00 uur 
zondag     13 november van 10.00 – 16.30 uur  

 
Entree:  € 3,- per persoon  

kinderen 5 – 12 jr.: € 1,50  
 
Tentoonstellingssecretaris:   J.D. van Doorn  

Postbus 253  
4330 AG MIDDELBURG  
tel.: 0118 – 636309 
e-mail: info@delta-show.nl    

 
bankrekening: NL47 INGB 0006 2612 03   -   BIC: INGB NL2A 
t.n.v. Stichting Delta-Show te Middelburg  
 
 

> > >   Website: www.delta-show.nl   < < < 

 
 

SLUITING INSCHRIJVING: woensdag 20 oktober 2021 
 

  

 

http://www.delta-show.nl/
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VOORWOORD  
 
Het doet mij veel genoegen u hierbij het vraagprogramma van 
de 50

ste
 Delta-Show te kunnen aanbieden. 

 

Een jubileum in de geschiedenis van de Kleindierensportvereniging 
“Walcheren” en de Stichting Delta-Show. 50 jaar Delta-Show: een 
bijzondere periode. Wij hadden dit vorig jaar uitgebreid willen vieren, maar 
door de corona pandemie moest onze show worden afgelast. 
 

In de manege “De Scheldestad” in Vlissingen hebben we een prachtige en 
ruime locatie waar we alle ingezonden dieren ongetopt kunnen huisvesten. 
De aandacht aan en de verzorging van de dieren zal ook nu weer zijn zoals 
u dat van ons gewend bent. 
Voor deze jubileum show hebben we weer een prima keurmeesterscorps 
kunnen vastleggen om alle dieren te beoordelen en te waarderen en voor 
de vele winnaars hebben we ook een prachtig prijzenpakket. 
 

Verheugd kunnen we ook weer melden dat de NBS het provinciaal 
kampioenschap voor Zeeland bij de Delta-Show heeft ondergebracht. 
Wie heeft dit jaar de fraaiste doffer en de fraaiste duivin van Zeeland? 
Ook werken weer speciaalclubs mee in het onderbrengen van district- of 
propagandashows. 
 

Bijzonder is ook de Zeeuwse Caviadag op de Delta-Show. Deze unieke 
manifestatie van vele cavia fokkers met hun dieren op de zaterdag willen 
we ook dit jaar weer houden als de 12

e
 Zeeuwse Caviadag. We kunnen 

trots zijn dat zoveel cavia-fokkers met hun dieren de weg naar onze Delta-
Show hebben gevonden voor deze speciale dag. 
Elders in dit vraagprogramma leest u er meer over. 
 

Samenvattend biedt de Delta-Show u: 

 een mooie locatie met belegde ondergrond 

 ruime indeling van de dieren met ruime paden 

 een uitstekende verzorging van de dieren 

 een deskundig keurmeesterscorps 

 provinciaal kampioenschap voor Zeeland van de NBS 

 12
e
 Zeeuwse Caviadag op zaterdag 

 C-klasse bij de konijnen 

 fraai ereprijzenpakket 

 fraai aandenken aan dit jubileum ! 
 
Wij zien u graag met uw dieren op  12, 13 en 14 november in Vlissingen. 
 

Han van Doorn, tentoonstellingssecretaris 
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Tentoonstellingsbestuur 
Peter de Witte      voorzitter 
Han van Doorn      secretaris-penningmeester 
Wim Wattel       2e voorzitter 
Wim Jongeneel      lid 
Rutger Peelen      lid 
Ab de Visser       lid 
Riet de Witte      lid 
 

Commissarissen 
Rutger Peelen  ]    [ sier- en watergevogelte 
Marco Wattel  ]   [ hoenders en dwerghoenders 
Wim Jongeneel      sierduiven 
Ab de Visser       konijnen 
Denise de Visser     cavia's 
Dennis van Doorn     tent. administratie / uitgifte ereprijzen 
Corina de Visser     verloting 
Riet de Witte      PR en voorlichting 
Ab de Visser       opbouw en opruiming 
 
Algeheel secretariaat 
J.D. van Doorn  
Postbus 253 – 4330 AG MIDDELBURG 
tel.: 0118 – 636309 – e-mail: info@delta-show.nl    
bankrekening: NL47 INGB 0006 2612 03   -   BIC: INGB NL2A 
t.n.v. Stichting Delta-Show te Middelburg  
 
Gedelegeerde FB 
P. Wijnacker, 
Hulsterloostraat 44 – 4568 AE  Nieuw-Namen, tel. 0114 – 345900 
 

Veterinair toezicht 
A.J. Diender, 
Dr. Stavermanstraat 57, 4382 LE  Vlissingen, tel.: 0118 - 410910 
 

 

De Delta-Show via website: 
 

www.delta-show.nl 
 

Informatie over de show, vraagprogramma en inschrijfformulier 
kunt u via deze website 

bekijken en/of downloaden 

De kampioenen worden met foto bekend gemaakt 
 

 

http://www.delta-show.nl/
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K E U R M E E S T E R S   2 0 2 1 
 
HOENDERS 
W. Lombary (A)    alle rassen 
(België) 
 
DWERGHOENDERS 
Hoofd-ereprijzen:   W. Lombary 
W. Lombary (A) Ned. Baardkuifkriel – Welsumer Kriel – 

Barnevelder Kriel – Antwerpse Baardkriel – 
Watermaalse Baardkriel – Oud Engelse 
Vechtkriel – Leghornkriel – Wyandottekriel – 
Chabo – Java – Indisch Vechtkriel – overige 
rassen 

R.M.C.M. Ruyters (B)  Hollandse Kriel – Ned. Sabelpootkriel – Brabanter 
Kriel – Ned. Uilebaardkriel – Sebright – Minorca 
Kriel – Orloff Kriel – Amrock Kriel – Ko Shamo – 
Cochin Kriel – Langshan Kriel – Yokohama Kriel 
– Australorp Kriel - Araucanakriel 

 

SERAMA’S     R.M.C.M. Ruyters 
 

SIERGEVOGELTE 
W. Lombary (A)  Kalkoenen – parelhoenders – fazanten – kwartels 
  – patrijzen – alle rassen 
 

WATERVOGELS 
W. Lombary (A)    Ganzen – eenden – alle rassen 
 
RASSIERDUIVEN 
Hoofd-ereprijzen:   J.J. van de Siepkamp 
D. Admiraal (A) Show Homer – Exhibition Homer – Show Antwerp 

– Genuine Homer – Giant Homer – Show Racer- 
Nederlandse Schoonheidspostduif – Belgische 
Tentoonstellingsreisduif – niet genoemde 
Postduivenrassen 

G. Adriaanse (C) Tuimelaar- en hoogvliegerrassen – 
Kleurpostduiven 

D.C.J. van Doorn (C) King – Engelse Modena – Malthezer Kipduif – 
Oud Hollandse Meeuw – Figurita Meeuw 

J.J. van de Siepkamp (A) Duitse Modena – Duitse Schoonheidspostduif – 
Dragoon – overige vormduivenrassen – 
kleurduivenrassen 

M.B. Treffers (C) Italiaanse Meeuw – overige meeuwenrassen – 
structuurduivenrassen - trommelduivenrassen  

D. de Zeeuw (C) Kropperrassen 
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KONIJNEN 
Hoofd-ereprijzen:   A.G. Oomen 
A.G. Oomen (A)   Vlaamse Reus -  Groot en Klein Chinchille –  

Groot en Klein Zilver – Belgische Haas –  
Californian – Wener – Rijnlander  – Deilenaar – 
Satijn – Ned. Hangoordwerg – Rexdwerg – 
Kleurdwerg – niet genoemde rassen 

H.E.A. van de Velde (B)  Groot en Klein Lotharinger – Franse Hangoor – 
Thüringer – Duitse Hangoor – Tan – Thrianta – 
Hollander – Pool Rood-  en Blauwoog 

 
CAVIA’S 
Hoofd-ereprijzen:   C. Swaap-Maaswinkel 
C.Swaap-Maaswinkel (A)  Gladhaar – Engels gekruind en gladhaar 

Amerikaans gekruind 
I.M.A. Hollander-v.d.Kamp (A) Borstelhaar – rex – langhaar – langhaar 

geknipt – sheltie – sheltie – coronet – alpaca -
alpaca geknipt – lunkarya - CH teddy  

 
Het bestuur houdt zich het recht voor, indien daar aanleiding toe is, 

wijzigingen aan te brengen in bovenstaand schema 

 
 
VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN HOENDERACHTIGEN 
 
Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoenders, dwerghoenders en 
siergevogelte worden toegelaten van fokkers die al hun hiervoor vermelde 
dieren hebben laten enten tegen pseudo-vogelpest.  
Elke inzending hoenders, dwerghoenders en siergevogelte dient vergezeld 
te gaan van een kopie van de entverklaring. Deze entverklaring dient 
getekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts die de enting heeft 
verricht.  
De entverklaring dient de opgave te bevatten van het ras, het aantal dieren, 
hun gemiddelde leeftijd en de ringnummers van de betreffende dieren. Het 
origineel van de entverklaring wordt bewaard door de verenigingssecretaris 
van de vereniging waar men de fokkerskaart heeft besteld.  
 
VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN KONIJNEN 
 
Alle ingezonden konijnen dienen te zijn ingeënt tegen RHD type 2. Elke 
inzending dient vergezeld te zijn van een kopie van de door de dierenarts 
getekende verklaring, waarop de oornummers van de ingezonden konijnen 
vermeld staan. 
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VERLOTING            VERLOTING 
 

Aan deze Delta-Show is ook dit jaar weer 
een grote verloting verbonden  ............ 

met vele prachtige prijzen !!! 
 

De prijs van de loten is € 0,50 per stuk 
 

Bestelt u er 10, dan ontvangt u één lot 
helemaal gratis !! 

Bij 20 loten: 2 gratis, enz. enz. ! 
 

U ontvangt de loten mèt uw labels thuis 
en op de Delta-Show in de speciale stand 

kunt u direct zien of u met uw loten 
in de prijzen bent gevallen, en ........... 

u kunt deze direct meenemen !!! 
 

VERLOTING          VERLOTING 
 

 
 
PRIVACY VERKLARING: 
Door in te zenden op de Delta-Show gaat u akkoord met het volgende: 

 Uw NAW (naam-adres-woonplaats) gegevens, e-mail adres, 
telefoonnummer, vereniging waar u lid van bent, alsmede uw 
Bondsnummer worden geregistreerd in onze administratie welke door 
het tentoonstelling secretariaat beheerd wordt. 

 De gegevens worden bewaard om u in de toekomst een 
vraagprogramma te kunnen sturen. 

 U gaat akkoord dat uw NAW gegevens en bondsnummer worden 
afgedrukt in onze catalogus (naam en fokkersnummer is verplicht). 

 U gaat akkoord dat u of uw dieren gefotografeerd kunnen worden op 
onze show. Deze foto’s worden enkel gebruikt ter promotie van onze 
show. 

 De namen van de hoofdereprijzen winnaars zullen op onze site 
vermeld worden met de foto van de winnende dieren. 

 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. 

 



 7 

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT 
 
Art. 1.  
De tentoonstelling wordt gehouden volgens de bepalingen van het 
Tentoonstellingsreglement van het Facilitair Bureau KLN-NBS.  
 
Art. 2.  
Voor de algemene tentoonstellingsbepalingen wordt verwezen naar de Almanak 
2021, blz. 35. Voor deze tentoonstelling gelden zij onverkort.  
 
Art. 3.  
Gevraagd worden: 

 Hoenders en dwerghoenders 

 Sier- en watervogels, inclusief oorspronkelijke duiven 

 Sierduiven 

 Konijnen 

 Cavia's 
Van alle diergroepen kunnen enkele nummers van alle erkende rassen en 
kleurslagen, man en vrouw, oud en jong worden ingeschreven. 
Bij hoenders en dwerghoenders ook als trio (1 haan +2 hennen). 
 
Cavia's kunnen worden ingeschreven in de klassen: 
A = ouder dan 9 maanden, B = 6 t/m 9 maanden en C = 3 t/m 5 maanden 
Konijnen geboren na 30 april 2021  kunnen (is niet verplicht) worden ingeschreven 
in de jeugdklasse (C-klasse), door op het inschrijfformulier C in de betreffende 

kolom in te vullen. Er zijn voor deze dieren aparte prijzen beschikbaar. 
Oorspronkelijke watervogels kunnen op verzoek - aangeven op het inschrijf-
formulier – als koppel worden ingekooid. Zij worden als enkel nummer gekeurd.  
Overige sier-en watervogels kunnen enkel als enkel nummer worden ingeschreven. 
 
Art. 4.  
Het inschrijfgeld bedraagt:    per enkel nummer:     € 3,50 

per trio hoenders/dw.hoenders : € 7,00 
jeugd-inzenders per enkel nummer:   € 2,50 
administratiekosten per inzender:   € 3,00 
(max. adm.kosten per woon-adres:   € 4,00) 

Art. 5.  
De catalogus à € 4,00 is voor iedere inzender verplicht. 
Jeugd-inzenders hoeven geen catalogus aan te schaffen. Per woonadres is één 
catalogus toegestaan. Toezending catalogus, indien deze niet tijdens de 
tentoonstelling kan worden afgehaald: € 4,00.  
 
Art. 6.  
De inschrijving sluit op woensdag 20 oktober 2021. 
De inschrijfformulieren dienen op deze dag te zijn bezorgd bij de 
tentoonstellingssecretaris: Postbus 253 te 4330 AG  Middelburg, òf aan het 
huisadres: Burg. Baaslaan 21 te 4333 LJ  Middelburg, of per e-mail: info@delta-
show.nl  Inschrijvingen via e-mail worden voor ontvangst bevestigd. 
Betaling van de inschrijfgelden kan geschieden via bankrekening: 
NL47 INGB 0006 2612 03 (BIC: INGB NL2A ) ten name van de Stichting Delta-

mailto:info@delta-show.nl
mailto:info@delta-show.nl
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Show te Middelburg, dan wel op de avond van inkooien contant aan de 
tentoonstellingssecretaris-penningmeester. 
In verband met de te winnen jeugdprijzen dient op het inschrijfformulier duidelijk te 
worden vermeld dat men als jeugdlid inzendt, alsmede de vermelding van de 
geboortedatum.  
 
Art. 7.  
De toezending van de labels is voor de inzender het bewijs dat de ingeschreven 
dieren zijn geaccepteerd. Inzenders van cavia's ontvangen voor iedere cavia een 
plakker met kooinummer. De inzender moet deze plakker op één der oren van het 
desbetreffende dier plakken.  
De inzenders van sier- en watergevogelte dienen bij het inkooien de ringnummers 
op de kooikaart te noteren.  
Niet ingezonden dieren vermeldt men als "absent" op de kooikaart.  
 
Art. 8. 
Alle ingeschreven dieren moeten op donderdag 11 november 2021 tussen 17.00 en 
21.30 uur in het tentoonstellingsgebouw gebracht en ingekooid zijn, m.u.v. de 
cavia’s: zie elders in dit vraagprogramma. De ingezonden dieren moeten worden 
afgehaald op zondag 14 november tussen 16.30 – 17.30 uur of op 
maandagochtend 15 november tussen 08.00 - 08.30 uur. Voor cavia’s: zie elders dit 
vraagprogramma. Dieren van inzenders, die om godsdienstige bezwaren niet op 
zondag willen exposeren, kunnen op zaterdag 13 november tussen 18.00 en 19.00 
uur worden afgehaald. Dit kan alleen wanneer bij het inschrijfformulier een daartoe 
getekend verzoek van de inschrijver is gevoegd. 
 
Art. 9. 
Het is verboden tijdens de tentoonstellingsdagen dieren die niet zijn ingeschreven 
in de tentoonstellingsruimte te brengen. Deze dieren worden direct uit de 
tentoonstellingsruimte verwijderd.  
 
Art. 10.  
De keuring van de ingezonden dieren vindt plaats op vrijdag 12 november 2021, 
m.u.v. de cavia’s: zie elders in dit vraagprogramma. De keuring geschiedt 
vergelijkend, de keurmeesters geven bovendien predikaten en/of punten. De 
beslissing van een keurmeester is bindend en zonder beroep. De keuring is vrij 
toegankelijk, mits men de ambterende keurmeester niet hindert in de uitoefening 
van diens werk. 
 
Art. 11.  
De beoordelingskaarten worden in enkelvoud opgemaakt. 
Zij worden aan of boven de kooien bevestigd. Na afloop van de tentoonstelling – bij 
het uitkooien van de dieren – kunnen de beoordelingskaarten door de inzenders 
worden meegenomen. Niet meegenomen beoordelingskaarten worden niet op het 
secretariaat bewaard of nagezonden. 
 
Art. 12.  
Alle hoofd- en ereprijzen kunnen in concurrentie met tenminste 4 andere nummers 
gewonnen worden, terwijl minimaal het predikaat ZG of 93 punten moet zijn 
behaald.  
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Art. 13.  
De tentoonstelling is voor publiek  geopend:  

vrijdag    12 november van  13.30 – 21.00 uur 
zaterdag    13 november van  10.00 – 19.00 uur  
zondag    14 november van  10.00 – 16.30 uur.  

Toegangsprijs: € 3,- per persoon; kinderen 5 – 12 jaar: € 1,50. Doorlopende 
toegangskaart: € 6,- p.p.; kinderen: € 3,-. De toegang voor leden van de vereniging 
"Walcheren" is gratis op vertoon van hun lidmaatschapskaart 2021. Inzenders (niet-
leden) ontvangen bij de labels een op naam gestelde eenmalige vrije 
toegangskaart.  Bij 6 inschrijvingen of meer gratis doorlopende toegangskaart. 
 
Art. 14.  
Ingezonden dieren kunnen niet te koop worden gezet. 
 
Art. 15.  
Zonder toestemming is het niet toegestaan andere kaarten e.d. aan de kooien te 
hangen dan die welke door de tentoonstellingsorganisatie zijn uitgereikt.  
 
Art. 16.  
Onreine, zieke of van ziekte verdachte dieren worden niet gekeurd en worden uit de 
tentoonstellingsruimte verwijderd. 
 
Art. 17.  
Op zaterdagmiddag wordt na afloop van de cavia-keuring extra aandacht 
geschonken aan het 50-jarig jubileum, waarna de hoofd-ereprijzen en de 
jeugdprijzen worden uitgereikt. 
De winnaars worden telefonisch uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. Alle prijzen 
dienen, voor zover zij door de tentoonstelling beschikbaar zijn gesteld, op het 
kantoor te worden afgehaald op zaterdag 13 november van 14.00 – 19.00 uur of op 
zondag 14 november van 13.00 – 16.30 uur.  
 
Het tentoonstellingsbestuur.  
 

 

>>> digitaal inschrijfformulier <<< 
downloaden – invullen – opslaan en versturen 

 

Na de digitale inschrijving ontvangt u een e-mail  
met bevestiging van ontvangst 

  

 

 

Herinneringsprijs 
 

Alle inzenders ontvangen een fraai aandenken aan deze 
 

50
e
 Delta-Show 
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12e Zeeuwse Caviadag 
 
Op zaterdag 13 november willen wij de 12

e
 Zeeuwse Caviadag op onze Delta-Show 

organiseren.  
 
De Zeeuwse Caviadag die op zaterdag tijdens de Delta-Show wordt georganiseerd, 
is inmiddels een begrip geworden in cavia-land en veel fokkers van de cavia’s 
hebben de weg gevonden naar Vlissingen om deze Zeeuwse Caviadag bij te 
wonen met hun dieren. 
Ook dit jaar hebben wij weer 2 uitstekende keurmeesters bereid gevonden om de 
cavia inzendingen te komen beoordelen. 
 
De Zeeuwse Caviadag die destijds is opgezet door de grote promotor van cavia’s: 
Esther Westerdijk, die plotseling eind december 2013 is overleden, en door haar is 
uitgegroeid tot een prachtig evenement, is na haar overlijden voortgezet en steeds 
met succes. 
Als dank en ter herinnering aan Esther is in 2014 door Ruud Swaap een fraaie 
beker ter beschikking gesteld die ter herinnering aan Esther werd opgedragen als 
de “Esther Westerdijk-herinneringsbeker”, en die voortaan op de Delta-Show als 
wisselbeker wordt uitgeloofd. 
 
 
Enkele aandachtspunten: 

 Inschrijven kan enkel voor fokkers met een geldig KLN fokkersnummer. Let 
erop dat de naam waarop het fokkersnummer geregistreerd staat, ook op het 
inschrijfformulier gebruikt wordt. Ook inzenders met een buitenlandse 
fokkerskaart zijn natuurlijk van harte welkom. 

 Inschrijven in de A-, B- en C-klasse (zie art. 3 Tentoonstellings-reglement). 

 Ook niet erkende haarstructuren en/of kleurslagen worden gevraagd. Hiervoor 
wordt een apart prijzenschema gehanteerd. Deze dieren komen echter niet in 
aanmerking voor de (Hoofd)ereprijzen. 

 Er kunnen ook cavia’s te koop gezet worden, dit kan via het inschrijfformulier of 
op de dag zelf. Dit geldt echter wel alleen voor ingeschreven dieren. Ze kunnen 
pas tijdens het uitkooien meegenomen worden door de nieuwe eigenaar.  

 Verzendlabels en oorstickers worden opgestuurd met de post. 
 
 
Planning van de dag: 

 Inkooien op zaterdag tussen 08.30 - 09.15 uur. 
Let op! Er kan ook al op donderdagavond tussen 17.00 en 21.30 uur ingekooid 
worden! 

 Begin keuring om 09.30 uur. 

 Pauze tussen 12.30 - 13.00 uur. 

 Eindkeuring rond 16.00 uur (hiervan kan afgeweken worden). 
Aansluitend de prijsuitreiking. 

 Uitkooien na de prijsuitreiking OF zondag om 16.30 uur met de andere 
diersoorten. 
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Verdere aandachtspunten: 

 Er zal hooi aanwezig zijn, voor groenvoer en/of korrels zal zelf gezorgd moeten 
worden. Er zijn ook drink- en etensbakjes aanwezig, die vrij gebruikt mogen 
worden. De dieren die meerdere dagen blijven zitten, zullen wel geheel 
verzorgd worden. 

 Er zullen ook tussenschotjes aanwezig zijn. 

 Er is goede catering aanwezig (drinken, friet, div. broodjes etc.). Dit is in 
handen van de leden van manege De Scheldestad. 

 
Bij vragen specifiek over deze eendagskeuring op 13 november, kan men contact 
opnemen met: 
Denise de Visser, e-mail: denise.de.v@live.nl , tel.: 06-29743574,   of de secretaris 
van Stichting Delta-Show: (Han van Doorn, info@delta-show.nl of 0118-636309). 
 
 

 
 

H O O F D – E R E P R I J Z E N 
 
  1. Fraaiste hoen: € 25,- + beker 
  2. Fraaiste hoen op 1 na: beker 
  3. Fraaiste dwerghoen: € 25,- + beker 
  4. Fraaiste dwerghoen op 1 na: beker 
  5.  Fraaiste siervogel in grootste ingezonden groep, tenzij in een andere 

groep een hoger predikaat is toegekend: € 25,- + beker 
  6. Fraaiste watervogel in grootste ingezonden groep: € 25,- + beker 
  7. Fraaiste sierduif: € 25,- + verzilverde NBS- medaille 
  8. Fraaiste sierduif op 1 na: beker 
  9. Fraaiste konijn: € 25,- + beker  
10. Fraaiste konijn op 1 na: beker 
11. Fraaiste konijn C-klasse: € 25,- + beker  
12. Fraaiste cavia: € 25,- + beker  
13. Fraaiste cavia op 1 na: beker 
 

De geldprijzen van € 25,- zijn te winnen bij minimaal 50 ingeschreven 
dieren per groep 

 
 

J E U G D P R I J Z E N 
 
14. Fraaiste hoen van jeugdinzender: beker  
15. Fraaiste dwerghoen van jeugdinzender: beker  
16. Fraaiste sierduif van jeugdinzender: beker  
17. Fraaiste konijn van jeugdinzender: beker  
18. Fraaiste cavia van jeugdinzender: beker  

mailto:denise.de.v@live.nl
mailto:info@delta-show.nl
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W I S S E L B E K E R S 
 

Onderstaande wisselbekers zijn te winnen door iedere inzender in de 
desbetreffende diergroep. De wisselbeker is te winnen 3x achtereen 
of 4x in totaal. De winnaar ontvangt een fraaie herinneringsprijs. 

 
20. fraaiste hoen  

Reeds gewonnen door: 
2019      : Theo Verbunt te Vogelwaarde 

 2021       : ………………………………………. 
 

21. fraaiste dwerghoen  
 wisselbeker  

 Reeds  gewonnen door:  
2018    : J. Vingerhoets te Diessen 
2019    : Dim Luime te Ouddorp 
2021     : ……………………………………….. 

 
22. fraaiste watervogel  
 wisselbeker aangeboden door W. Wattel te Grijpskerke. 

2014    : Niels Luime te Ouddorp 
 2015   : Arno Oele te Wilhelminadorp 
2016  - 2018  : Arco Luime te Ouddorp 
2017    : Henk de Klein te Leunen 
2019    : Erik Schrivjer te ‘s-Gravenpolder 
2021    : …………………………………. 

 
23. fraaiste sierduif  

 wisselbeker  
 Reeds  gewonnen door:  

2018  - 2019  : J.D. van Doorn 
2021     : ……………………………………….. 

 
24. fraaiste postduivenrassen  

 wisselbeker aangeboden door S. de Bruine te Sas van Gent 
 2010   : D. Admiraal te Eindhoven 
 2011 - 2013 :  : S. de Bruine te Sas van Gent 
 2012 - 2018  : D.C.J. van Doorn te Veenendaal 
 2014 - 2015  : J.D. van Doorn te Middelburg 

 2016   : Rocco Verhage te Oost-Souburg 
 2017 – 2019  : Comb. Van Vliet te Krimpen a/d IJssel 

 2021    : ……………………………. 
 
25. fraaiste konijn  

 wisselbeker aangeboden door Comb. Ridderbos-Dekker te Gapinge.  
 Reeds gewonnen door:  
 1990    : H Ridderbos te Ovezande  
 1991    : D. Ridderbos te Rotterdam 
 1993 - 2009  - 2011 : G. Seghers te Clinge  
 1994    : Combinatie Goedegebuure te Serooskerke 



 13 

 1995    : W.M. Rotte te Schuddebeurs  
 1996    : C.N. Vroegindeweij te Sommelsdijk 
 1997    : Astrid Hengst te Ritthem  
 1998 - 2007   : A. Westerveld te Hellevoetsluis 
 1999    : P.W. Martijn te Middelburg 

2000    : Combinatie De Witte te Biggekerke 
2001    : G.J.M. van Es te Dongen 
2002    : A. Heijstek te Klundert 
2004     : A. Verlinde te Westdorpe 
2006     : Willy de Smit te Hoofdplaat 
2008     : A. van Duijn te Dreischor 
2010  - 2016 - 2018 : Edward Dingemanse te Grijpskerke 
2012  - 2014   : C. Poortvliet te Dirksland 
2013  - 2015  - 2019 : Ab de Visser te Biggekerke 
2017     : J. Droogendijk te Barendrecht 
2021      : …………………………………………. 

 
26. fraaiste cavia 

Esther Westerdijk-herinneringsbeker, 
aangeboden door Ruud Swaap te Utrecht 

Reeds gewonnen door: 
2015     : Dana Jansen te Zaltbommel 
2016  - 2017 - 2019 : Ruben Borst te Benschop 
2018     : Michael van den Heijkant te Spijkenisse 
2021      : …………………………………………. 

 
 
 

 

De Delta-Show via website: 

www.delta-show.nl 

Informatie over de show, vraagprogramma en inschrijfformulier 
kunt u via deze website 

bekijken en/of downloaden 

De kampioenen worden met foto bekend gemaakt 
 

 
 
 

 

>>> digitaal inschrijfformulier <<< 
downloaden – invullen – opslaan en versturen 

 

Na de digitale inschrijving ontvangt u een e-mail  
met bevestiging van ontvangst 

  

http://www.delta-show.nl/
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E R E P R I J Z E N 
 

In de groepen hoenders – dwerghoenders – siergevogelte 
– watervogels – sierduiven – konijnen en cavia’s: 

 
 

Per keurmeester: 
 

30. Erecertificaat + Beker voor de fraaiste van zijn keuring 
 

31. Standaard voor de fraaiste op 1 na 
 

32. Per ras: Vaan (of € 3,-) voor het fraaiste dier bij min. 5 dieren 
 

33. Per 12 dieren een prijs van € 3,- (niet winnaars van EP 30, 31 en 32) 
 toe te kennen in alle rassen 
 
Konijnen C-klasse: 
 

34. Per keurmeester: € 3,- voor fraaiste bij min. 5 inz. 
 

35. Vanaf 12 dieren wordt prijs van € 3,- toegevoegd 
 

Het prijzenschema wordt evenredig toegekend naar het aantal te keuren dieren per 
keurmeester en gaat uit van minimaal 65 dieren 

 

 
 

Voor de winnaar van het fraaiste dier 
 

van iedere keurmeester  

op deze 
 

Delta-Show 
 

een fraai Erecertificaat 
 

 

 
 

 

Herinneringsprijs 
 

Alle inzenders ontvangen een fraai aandenken aan deze 
 

50
e
 Delta-Show 
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Kleindier Liefhebbers Zeeland 
40. Bij de konijnen, minimaal 50 dieren, voor de fraaiste op 2 na: € 5,- 
41. Bij de cavia’s, min. 20 dieren, voor de fraaiste op 2 na: € 5,- 
42. Bij de hoenders, min. 30 dieren, voor de fraaiste op 2 na: € 5,- 
43. Bij de dwerghoenders, min. 30 dieren, voor de fraaiste op 2 na: € 5,- 
44. Bij de siervogels en oorspronkelijke duiven, min. 20 dieren, voor de 
 fraaiste op 1 na: € 5,- 
45. Bij de watervogels, min. 20 dieren, voor de fraaiste op 1 na: € 5,- 
46. Bij de sierduiven, min. 50 dieren, voor de fraaiste op 2 na: € 5,- 
 (niet winnaars van HEP 1 t/m 12) 
 
 
50. Nederlandse Vereniging van Sierduiven Keurmeesters – NVSK 
 verzilverde NVSK-legpenning i.v.m. 50 jaar Delta-Show 
 Te winnen door het fraaiste kwartet sierduiven, te behalen met het 

hoogst aantal punten in één ras met doffer oud, duivin oud, doffer jong 
en duivin jong. Bij gelijk aantal punten beslist het lot. 

 
 
 

ERE-PRIJZEN BONDEN en SPECIAALCLUBS 
 
De prijzenschema's voor de bonden KLN en NBS alsmede de speciaalclubs, zijn 
alle opgenomen in de FB-ALMANAK 2021. 
 

RAADPLEEG DE ALMANAK VOOR UW BOND èn SPECIAALCLUB(S) !! 
 
Bonden: 

- KLN 

- NBS  >> Provinciaal kampioenschap voor ZEELAND 

 
 
Speciaalclubs die hun districtshow onderbrengen: 

- Nationale Vlaamse Reuzen Club 
- Welsumerclub 
- Nederlandse Wyandotte Club 
- Vechthoenderfokkersvereniging Nederland 
- Nederlandse DFKP-club 
- Engelse Kropper- en Dwergkropper Club 
- Schoonheids Postduiven Club 
- Oud-Hollandse Meeuwclub 

- Nederlandse Kleurduiven Liefhebbers Vereniging 

 
-------------------------- 
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WISSELBEKERS VERENIGING "WALCHEREN" 
 
70. "Walcheren" beker voor het fraaiste hoen, jong, eigen fok 
71. “Walcheren” beker voor het fraaiste dwerghoen, jong, eigen fok 
72. "Walcheren" beker voor de fraaiste siervogel, jong, eigen fok 
73. "Walcheren" beker voor de fraaiste watervogel, jong, eigen fok 
74. "Walcheren" beker voor de fraaiste sierduif, jong, eigen fok 
75. "Walcheren" beker voor het fraaiste konijn, jong, eigen fok.  
 

JEUGDWISSELBEKERS VERENIGING ‘WALCHEREN” 
 
76. "Walcheren" jeugdbeker voor het fraaiste hoen, jong, eigen fok 
77. "Walcheren" jeugdbeker voor het fraaiste dwerghoen, jong, eigen fok  
78. "Walcheren" jeugdbeker voor de fraaiste sierduif, jong, eigen fok 
79. "Walcheren" jeugdbeker voor het fraaiste konijn, jong, eigen fok 
 

OORKONDE VERENIGING "WALCHEREN" 
 
80. “Walcheren” oorkonde voor fraaiste cavia van de show van een lid 
 

----------------------------- 
 
 


