39e OPEN
ZEELANDIASHOW

K.P.S. “ZEELANDIA”
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Bij de Fruithof in Kapelle
OP 13 EN 14 DECEMBER

VRAAGPROGRAMMA 2019

VOORWOORD
Het is weer bijna december en dat betekent dat de Zeelandia-show er
weer aan zit te komen.
Net als het voorgaande jaren, dit keer weer in de mooie ruime en lichte
kassen van De Fruithof in Kapelle. Een mooie lichte ruime hal met voldoende parkeergelegenheid en dat dicht bij de A58.
Voor de inwendige mens zal tijden de tentoonstelling ook weer gezorgd
worden. Er is weer volop te eten en te drinken en we proberen er alles
aan te doen om het u ook zo gezellig mogelijk te maken met de collega
fokkers en belangstellenden tussen de dieren. Ook aan de kinderen is er
dit keer nog meer gedacht. Zo hebben we ook de bekende dierentafel weer
in ons midden en proberen we ook nog wat andere dieren binnen te halen.
Nogmaals verzoek ik om de inschrijvingen zo veel mogelijk voor de 24e
binnen te laten komen om de verwerking van de inschrijvingen zo foutloos mogelijk te laten verlopen dus schrijf

23 november
in je agenda als uiterste inzend datum.

Dus vrijdag de 22e inschrijfformulieren voor 17:00 uur op
de Mail of in de bus!!
We hopen weer op een mooie TT en u met uw dieren in goede gezondheid
te mogen begroeten.
Het Tentoonstellingsbestuur.
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TENTOONSTELLINGSBESTUUR
Voorzitter

Johan Dekker

Tentoonstellingssecretaris

Erik Schrijver
Ambachtsstraat 13
4431 BC ‘s Gravenpolder
tel: 06-22736063

Penningmeester/2e secr.
Lid

E-mail: kps.zeelandia@gmail.com
Hans Schipper
Jan de Koster

IBAN-nummer tentoonstelling

NL84RBRB0845167960 BIC:RBRBNL21
t.n.v. K.P.S. Zeelandia

COMMISSARISSEN:
Opbouw tentoonstelling

Johan Dekker

Secretaris pelsdieren

Jan van der Cingel

Secretaris (Dwerg)Hoenders

Erik en Jacco Schrijver

Secretaris Sierduiven

Jan Kastelein

Secretaris Sier-en Watervogels

Jacco Schrijver

Catering

Fam. Katsman

Verloting

Harry Corveleijn

PR/ minimarkt

Jan en Judea De Koster

FB-GEDELEGEERDE

P.Wijnacker

Hulsterloostraat 44
4568 AE Nieuw Namen
wijn.ap@kpnplanet.nl
0114-345900 of

06-22659546

DIERENARTS

Dierenartsenpraktijk Van Anrooij
Van Hogendorplaan 6
4463 VR Goes
Tel: 0113 – 223381

TT LOKATIE

Fruithof
Dijkwelseweg 38a
4421 PP Kapelle
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De belangrijkste zaken op een rij:


Datum tentoonstelling: 13 en 14 december 2019.



Inschrijving voor 22 november op de mail of op de post, 23
november binnen.



Inschrijfformulier sturen naar: kps.zeelandia@gmail.com
Erik Schrijver, Ambachtsstraat 13, 4431 BC, ’s-Gravenpolder



Vermeld duidelijk op het inschrijfformulier:
- A, B of C Klasse voor cavia’s
- Jong, A, B of C klasse voor serama’s
- Groot- of klein- Lotharingers en Zilvers
- C Klasse voor de konijnen
- Grote of Dwerg hoen



Inkooien op woensdag 11 december van 19:00 tot 21:00
uur.



Keurdag 12 december (niet toegankelijk voor publiek).





Zaterdag 14 december 15:00 uur prijsuitreiking.



Uitkooien op zaterdag 14 december om 16:00 uur.





De tentoonstelling is voor het publiek geopend van:
- Vrijdag
13 dec. 9:00 tot 21:00 uur
- Zaterdag
14 dec. 9:00 tot 16:00 uur



Beoordelingskaarten mogen na afloop van de show meegenomen worden.



Adres show:
Fruithof, Dijkwelseweg 38a, 4421PP Kapelle.

Denk om de entformulieren voor de hoenders en konijnen
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TENTOONSTELLINGSREGLEMENT:
Artikel 1.
Deze tentoonstelling wordt gehouden volgens de bepalingen van het tentoonstellingsreglement van het Facilitair Bureau KLN-NBS.
Artikel 2.

De tentoonstelling wordt gehouden in Fruithof, Dijkwelseweg 38a,
4421PP Kapelle, 06-22736063. De tentoonstelling heeft de vorm van
een Open Tentoonstelling.
Inzenden is mogelijk vanuit heel Nederland en de buurlanden.
Artikel 3.
Gevraagd worden in alle erkende rassen en kleurslagen zowel oud als
jong van: Konijnen; konijnen geboren na 30 april 2019 kunnen ook ingezonden worden in de C-Klasse (jeugdklasse). Cavia’s A klasse (ouder dan
9 maanden), B klasse (van 6 tot 9 maanden), en C klasse (van 3 tot 6
maanden), Grote- en Dwerghoenders, Serama’s in Jong, A, B of C klasse,
Sierduiven, Sier- en Watervogels alleen in enkele nummers. Watervogels
kunnen op verzoek als paar worden ingekooid, ze worden wel als enkel
nummer gekeurd (indien men dit wenst geef dit dan duidelijk aan op uw
inschrijfformulier, samen met ... ..)
Artikel 4.
Het inschrijfgeld bedraagt per nummer : seniorlid:

jeugdlid:

Konijnen:
€ 3,50
€
Grote-en dwerghoenders:
€ 3,50
€
Cavia’s:
€ 3,50
€
Sierduiven:
€ 3,50
€
Siervogels:
€ 3,50
€
Watervogels:
€ 3,50
€
Serama´s:
€ 3,50
€
Administratie kosten: (1x per gezin)
€ 3,00
Catalogus:
€ 3,00
(voor elke inzender verplicht, max. 1 per gezin)
Toezending Catalogus € 5,00 extra
Bij 20 dieren of meer is het inschrijfgeld € 3,00 per dier.
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2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

Artikel 5.
Inschrijfformulieren mailen of zenden aan: kps.zeelandia@gmail.com
Erik Schrijver, Ambachtsstraat 13, 4431 BC ‘s Gravenpolder.
SLUITING INSCHRIJVING 23 NOVEMBER 2019
Inschrijfformulieren zonder geldig bondsnummer worden terzijde gelegd.
Vermeld op het inschrijfformulier duidelijk naam, kleur, geslacht, groot of
klein, oud of jong en voor de Cavia’s, A- (9 mnd. of ouder), B- (6 tot 9 mnd.),
of C klasse (3 tot 6 mnd), voor Serama’s jong, A, B of C en voor de Konijnen
de oormerken en eventueel C-Klasse voor dieren geboren na 30 april 2019.
Vermeld ook duidelijk of u jeugd of senior lid bent en vermeld ook uw telefoonnummer.
Artikel 6.
Het verschuldigde inschrijfgeld dient gelijktijdig met het insturen
van het inschrijfformulier te worden voldaan door overschrijving op:
IBAN-nr.: NL84RBRB0845167960 BIC:RBRBNL21 t.n.v. K.P.S. Zeelandia
Of contant bij het inkooien. Het niet inzenden van ingeschreven dieren
geeft GEEN ontheffing van betaling of restitutie van het inschrijfgeld.
Artikel 7.
Iedere inzender ontvangt tijdig voor het inkooien van de dieren, van ieder
ingeschreven dier een label welke aan kist of mand dient te worden bevestigd.
Artikel 8.
De dieren dienen woensdag 11 december 2019 tussen 19.00 en 21.00 uur
franco aan het tentoonstellingsgebouw te worden afgeleverd.
Bij het inkooien dient men voor de Sier- en Watervogels en voor oorspronkelijke duiven het ringnummer op de kooikaart welke boven de
desbetreffende kooi is aangebracht te noteren.
Tevens dient men voor alle hoenderachtigen en konijnen een entbewijs
mee te zenden bij inschrijving naar het secretariaat, hierop zal streng
worden gecontroleerd. Pluimvee en konijnen waarvan, bij controle,
blijkt dat er geen ent bewijs is afgegeven worden zonder pardon uit de
tentoonstellingsruimte verwijderd.
Ent bewijzen worden alleen op zaterdag tijdens de show, op verzoek teruggegeven. Nazending vindt niet plaats.
Cavia’s moeten worden voorzien van een door de tentoonstellingsorganisatie beschikbaar gestelde plakker met daarop het kooinummer vermeld. De plakker moet in de lengterichting worden aangebracht aan de
buitenzijde van het linkeroor.
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Artikel 9.
De keuring vindt plaats op donderdag 12 december 2019, aanvang van de
keuring 09.00 uur. Er worden enkelvoudige beoordelingskaarten gebruikt
die bij het uitkooien meegenomen mogen worden.
Artikel 10.
Het bestuur is bevoegd indien nodig wijzigingen in de keurmeesterlijst aan
te brengen. Reclames van welke aard dan ook worden uitsluitend tot 2
maanden na de tentoonstelling nog in behandeling genomen.

Artikel 11.
De tentoonstelling is voor het publiek geopend op:
Vrijdag:
Zaterdag:

13 december van 09:00 - 21:00 uur
14 december van 09:00 - 16:00 uur

Artikel 12.
De toegang is voor iedereen gratis
Artikel 13.
Het afhalen der dieren dient te geschieden op zaterdag 14 december 2019
tussen 16:00 en 16:30 uur. Niet afgehaalde dieren worden op kosten van de
inzender verzonden.
Artikel 14.
Alle inzendingen kunnen op het inschrijfformulier ter verkoop worden aangeboden tegen betaling € 1,00 per nummer. Een combinatieverkoop van
verschillende kooinummers kost € 1,00 per kooinummer. Ook tijdens de
tentoonstelling is het mogelijk dieren ter verkoop te bieden maar dan tegen betaling van € 1,25 per nummer. Het bestuur kan aan de opdrachtgever een legitimatie vragen, wanneer deze niet getoond kan worden dan kan
het bestuur weigeren het dier te koop te zetten. De koper betaalt 10 %
van de verkoopsom aan de tentoonstellingskas. Zodra een dier is verkocht,
zijn de verdere risico’s voor de koper van het dier. De minimum prijs
waarvoor een dier ter verkoop mag worden aangeboden bedraagt € 5,00.
De prijs waarvoor het dier ter verkoop wordt aangeboden is bindend en
kan tijdens de tentoonstelling niet verhoogd of verlaagd worden. Verkopers
die hun verkoop voor de tentoonstelling ongedaan willen maken kunnen
dit doen op de avond van het inkooien, zij doen dit door aan de tentoonstelling houdende vereniging 10% van de verkoopsom te betalen.
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Het verkoopbureau is geopend:
Vrijdag
13december van 10:00 – 20:30 uur.
Zaterdag 14 december van 10:00 – 15:30 uur.
Aangekochte dieren kunnen op zaterdag 14 december na 14:00 uur en
voor 15:30 uur op vertoon van de afhaalkaart worden opgehaald.
Artikel 15.
Het secretariaat is geopend:
Vrijdag
13 december van 10:00 - 20:30 uur.
Zaterdag 14 december van 10:00 - 15:30 uur.
Artikel 16.
De catalogus is verkrijgbaar vanaf vrijdag 13 december in de middag. Het
bestuur is niet aansprakelijk voor zetfouten in de catalogus.
Artikel 17.
Het bestuur draagt zorg voor een goede onderbrenging en verzorging der
dieren. Doch zij is niet aansprakelijk voor sterfgevallen, schade aan of
verloren gaan der dieren tijdens de duur der tentoonstelling. Evenmin is
het bestuur aansprakelijk te stellen voor een verkeerde classificatie. Zieke of onreine dieren worden in overleg met de dierenarts of keurmeester
in de ziekenstal ondergebracht. Inzenders die hun dieren zelf wensen te
voorzien van voer, dienen dit te melden bij de secretaris. Alle dieren zullen bij inkooien worden voorzien van water en evt. voer.
Artikel 18.
Tijdens de tentoonstelling mag niemand dieren uit de kooien halen, dan
alleen met toestemming van het tentoonstellingsbestuur.
Artike1 19.
Gewonnen hoofdereprijzen en ereprijzen worden volgens de keurmeesterlijsten toegekend en aldus uitgereikt. Om voor een ereprijs in aanmerking te komen moet het dier minimaal het predicaat ZG of ten minste 93
punten hebben behaald en in concurrentie.
Artikel 20.
In alle gevallen waarin dit tentoonstellingsreglement niet voorziet, beslist het tentoonstellingsbestuur. Door het insturen van het inschrijfformulier verklaart men zich akkoord met de bepalingen zoals omschreven
in dit vraagprogramma.
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Artikel 21.
Iedere Nederlandse inzender dient in het bezit te zijn van een geldige fokkerskaart voor de diergroep waarvoor men inzendt. Buitenlandse inzenders dienen aangesloten te zijn bij hun organisatie.
Artikel 22.
Men kan op het inschrijfformulier kenbaar maken of men eremetaal
wenst te ontvangen of geldprijzen, indien niets is aangegeven wordt geen
geld uitgekeerd.
Artikel 23.
Inzenders dienen om voor een speciaalclubprijs in aanmerking te komen
op het inschrijfformulier te vermelden ( mag op achterzijde indien geen
ruimte ) van welke speciaalclub men lid is. Indien niet vermeld wordt er
geen catalogus naar de speciaalclub toegezonden.
Artikel 24.
VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN PLUIMVEE
Tot deze tentoonstelling mogen alleen Hoenders, Dwerghoenders, Serama’s en Siergevogelte worden toegelaten van fokkers die al hun hierboven
genoemde dieren hebben laten inenten tegen pseudovogelpest. Elke inzending van Hoenders, Dwerghoenders, Serama’s en Siergevogelte dient
vergezeld te gaan van een kopie van een entverklaring.
Deze entverklaring, dient getekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts welke de enting heeft verricht. De entverklaring dient de opgave te
bevatten van het ras, het aantal dieren, hun ringnummers en de gemiddelde leeftijd van de dieren. Origineel van de entverklaring wordt bewaard door de secretaris van de vereniging waar men de fokkerskaart
heeft besteld.
VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN KONIJNEN
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 dient getekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts
die de enting heeft verricht en dient de opgave te bevatten van het ras, de
te exposeren oormerken en de toegepaste entstof.
Entverklaring RHD type 2, af te geven op het TT-secretariaat.
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NEDERLANDSE BOND VAN SlERDUIVEN LIEFHEBBERS- VERENIGINGEN (N.B.S.)
Dennis Meesters, Aalmoezenier Verheggenstraat 16, 6221 TG Maastricht. Tel.: 06-30414170, Email: secretaris@sierduif.nl
NBS-ereprijzen op tentoonstellingen
800. R-prijs van € 4,00 per 15 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.
d. de R-, K- en E-prijzen mogen enkel worden toegekend aan dieren,
waaraan nog geen andere door of namens de tentoonstellings organisatie
uitgeloofde prijs is toegekend, en minimaal 93 punten hebben behaald

10

KLEINDIERLIEFHEBBERS NEDERLAND
Prijzen:
400. Kleindier Liefhebbers Nederland stelt voor dieren in alle KLNdiergroepen 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:

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.
De prijzen moeten naar rato verdeeld worden over de door de keurmeester gekeurde diergroepen.
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).
Secretaris B.T.M. Sanders, Van Galenstraat 4, 7622 XP Borne, tel.: 0742664735 e-mail: secretaris@kleindierliefhebbers.nl,

11

12

Keurmeesterlijst

KONIJNEN
Voorzitter:
Keurmeester:
P. Bakker
G. van der Poel

P. Bakker
H.E.P.
Bev:
Te keuren rassen:
A
Alle niet genoemde rassen
C
Vlaamse reus, Franse Hangoor, We
ner, Satijn

CAVIA’S
Keurmeester:
P. Kraaijeveld

Bev:
A

Te keuren rassen:
Alle rassen, tevens H.E.P.

HOENDERS
Voorzitter:
Keurmeester:
A. Rijs
N. van Wijk

A. Rijs
Bev:
A
C

H.E.P.
Te keuren rassen:
Alle niet genoemde rassen
Bramha, Australorp, Vorwerk,
Noord-Hollands hoen

DWERGHOENDERS
Voorzitter:
A. Rijs
Keurmeester:
Bev:
A. Rijs
A
N. van Wijk
C

SERAMA’S
Keurmeester:
A. Rijs

Bev:
A

H.E.P.
Te keuren rassen:
Alle niet genoemde rassen
New Hampshirekriel, Australorp
kriel, Langshankriel, Vorwerkkriel,
Sebright

Te keuren rassen:
Alle rassen, tevens H.E.P.
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SIER- EN WATERVOGELS EN OORSPRONKELIJKE DUIVENRASSEN
Keurmeester:
Bev:
Te keuren rassen:
N. van Wijk
A
Alle rassen, tevens H.E.P.
SIERDUIVEN:
Voorzitter:
Keurmeester:
T. Brouwers
D. Admiraal

T. Brouwers
H.E.P.
Bev.: Te keuren rassen:
A
Alle niet genoemde rassen
A
Cauchois, vormduiven, Hollandse Ka
pucijner, King

Het bestuur houdt zich het recht voor, indien daar aanleiding toe is,
wijzigingen aan te brengen in bovenstaand schema.
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HOOFD EREPRIJZEN
H.E.P. nr.

Omschrijving ereprijs

1)

Mooiste Konijn € 20,= en een oorkonde

2)

Mooiste Cavia € 20,= en een oorkonde

3)

Mooiste Grote Hoen € 20,= en een oorkonde

4)

Mooiste Dwerghoen € 20,= en een oorkonde

5)

Mooiste Sierduif € 20,= en een oorkonde

6)

Mooiste Siervogel in de grootst ingezonden groep € 20,= en een oorkonde, tenzij in de andere groep een hoger predicaat is toegekend.

7)

Mooiste oorspronkelijke Watervogel € 20,= en een oorkonde

8)

Mooiste gedomesticeerde Watervogel € 20,= en een oorkonde

9)

Mooiste Konijn Jeugd € 20,= en een oorkonde

10)

Mooiste Cavia jeugd € 20,= en een oorkonde

11)

Mooist Grote Hoen Jeugd € 20,= en een oorkonde

12)

Mooiste Dwerghoen Jeugd € 20,= en een oorkonde

13)

Mooiste Sierduif Jeugd € 20,= en een oorkonde

14)

Mooiste Siervogel Jeugd inde grootst ingezonden groep € 20,= en een
oorkonde, tenzij in de andere groep een hoger predicaat is toegekend

15)

Mooiste Gedomesticeerde Watervogel Jeugd € 20,= en een oorkonde

16)

Mooiste Oorspronkelijke Watervogel Jeugd € 20,= en een oorkonde

17)

EP KL Zeeland

18)

Mooiste Serama €20,= en een oorkonde

Hoofdereprijzen 1 t/m 8 en 18 dienen minimaal in concurrentie te worden
gewonnen met 25 dieren. Het predikaat dient minimaal een F of 95 punten
te zijn. Bij minder dan 25 dieren in een groep verandert de geldprijs in een
beker.
Hoofdereprijzen 9 t/m 16 dienen minimaal in concurrentie te worden gewonnen met 12 dieren. Het predikaat dient minstens een F of 95 punten te
zijn. Bij minder dan 12 dieren in een groep verandert de geldprijs in een
bekertje.
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Indien een Hoofdereprijs wordt gewonnen door een Jeugdlid, dan vervalt
de prijs voor een Jeugdlid.

Gewonnen ereprijzen kunnen ook omgezet worden in geldprijzen volgens
onderstaand schema, men dient dit VOORAF aan te geven op het inschrijfformulier.
Het schema luidt als volgt:
Standaardje

€ 3,=

Standaard

€ 3,75

Bekertje

€ 4,25

Beker

€ 5,25

Bokaal

€ 6,25

Kleindierenliefhebbers Zeeland
Secretaris/Penningmeester: E. D’haene, Zandstraat 48, 4551 LH

Sas van Gent

Tel: 06 – 51 75 21 99

e-mail: edhaene@zeelandnet.nl

Kleindierliefhebbers Zeeland stelt op iedere Zeeuwse tentoonstelling een
bedrag van €30,00 aan prijzengeld beschikbaar voor de volgende dieren/
diergroepen:
- bij de konijnen, voor de Fraaiste op 1 na
- bij de cavia’s, voor de Fraaiste op 1 na
- bij de grote hoenders, voor de Fraaiste op 1 na
- bij de dwerghoenders, voor de Fraaiste op 1 na
- bij de siervogels en oorspronkelijke duiven, voor de Fraaiste op 1 na

- bij de Watervogels, voor de Fraaiste op 1 na
- bij de Sierduiven, voor de Fraaiste op 1 na
- bij de serama’s, voor de Fraaiste op 1 na
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Rasprijzen voor alle diergroepen
EP nr. Omschrijving Ereprijs
50)
4 t/m 8 dieren standaardje
51)
9 t/m 16 dieren standaard
52)
9 t/m 16 dieren standaardje
53)
17 t/m 24 dieren bekertje
54)
17 t/m 24 dieren standaard
55)
17 t/m 24 dieren standaardje
56)
25 t/m 32 dieren beker
57)
25 t/m 32 dieren bekertje
58)
25 t/m 32 dieren standaard
59)
25 t/m 32 dieren standaardje
60)
33 t/m 40 dieren bokaal
61)
33 t/m 40 dieren beker
62)
33 t/m 40 dieren bekertje
63)
33 t/m 40 dieren standaard
64)
33 t/m 40 dieren standaardje
65)
40 t/m 60 dieren super bokaal
66)
40 t/m 60 dieren bokaal
67)
40 t/m 60 dieren beker
68)
40 t/m 60 dieren bekertje
69)
40 t/m 60 dieren standaard
70)
40 t/m 60 dieren standaardje

fraaiste
fraaiste
fraaiste op 1 na
fraaiste
fraaiste op 1 na
fraaiste op 2 na
fraaiste
fraaiste op 1 na
fraaiste op 2 na
fraaiste op 3 na
fraaiste
fraaiste op 1 na
fraaiste op 2 na
fraaiste op 3 na
fraaiste op 4 na
fraaiste
fraaiste op 1 na
fraaiste op 2 na
fraaiste op 3 na
fraaiste op 4 na
fraaiste op 5 na

Voor de C-Klasse bij de konijnen worden prijzen uitgeloofd naar
gelang het aantal inzendingen

Prijzen per keurmeester
90)

Per keurmeester een prijs van € 4,00 per 10 kooinummers
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PRIVACY VERKLARING:
Door in te zenden op de Zeelandia-Show gaat u er mee akkoord dat de
volgende gegevens vermeld worden in de catalogus en op de website en/of
opgeslagen wordt in onze administratie voor een volgende show:
− Uw gegevens zoals de NAW (Naam-Adres-Woonplaats), mail-adressen,
telefoonnummers, vereniging waar u lid van bent, en uw bondsnummer
worden geregistreerd, dit om u in de toekomst weer te voorzien van een
vraagprogramma e.d.
− Foto’s van u of uw dieren, gefotografeerd op onze show, worden enkel
gebruikt ter promotie van onze Tentoonstelling.
− De namen van de prijswinnaars.
− Verder heeft U het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
− Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact opnemen met het secretariaat.
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Welkoop

Fruithof, Dijkwelseweg 38a,4421 PP Kapelle
A58 vanaf Bergen op zoom: Na de Vlaketunnel de tweede afrit: afrit 35 ´sGravenpolder, onderaan de afrit bij de verkeerslichten rechts richting
Kapelle. Zodra u Kapelle in rijd, bevind de Fruithof zich aan uw linkerhand.
A58 vanaf Middelburg/Goes: Afrit 35, onderaan de afrit op de rotonde de
derde afslag, dus driekwart rond, bij de verkeerslichten rechtdoor richting Kapelle. Zodra u Kapelle inrijdt, bevind de Fruithof zich aan uw linkerhand.

Tijdens de show zal er weer een grootse verloting
plaatsvinden.
Met veel verschillende prijzen geschonken door
diverse sponsoren.
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