
 

(121)Nationale Polen- en Kleurdwergenclub, waarbij ondergebracht de Polish 
Secretaris: G. Kelderman, Sportmark 89, 1355 KG Almere. 
Tel. 036-5348996, e-mail: info@dwergenclub.nl, www.dwergenclub.nl. 
Contributie € 20,00,  jeugdleden € 15,00 en combinaties € 22,50.  
IBAN: NL28 RABO 0302 6412 97. 

Prijzenschema: 1e Clubshow bij de Dierenparade Noordshow 

                           2e Clubshow bij de Gelderland Show 

Hoofdereprijzen: 

2425. € 50,00 voor de fraaiste Polish (min. 50 dieren) 
2426. € 25,00 voor de fraaiste Polish (min. 25 dieren) 
2427. Fraai voorwerp voor de fraaiste Polish (min. 25 dieren) 
2428. € 50,00 voor de fraaiste Kleurdwerg groep 1 (min. 50 dieren) 
2429. € 25,00 voor de fraaiste Kleurdwerg groep 1 (min. 25 dieren) 
2430. Fraai voorwerp voor de fraaiste Kleurdwerg groep 1 (min. 50 dieren) 
2431. € 50,00 voor de fraaiste Kleurdwerg groep 2 (min. 50 dieren) 
2432. € 25,00 voor de fraaiste Kleurdwerg groep 2 (min. 25 dieren) 
2433. € 12,50 voor de fraaiste Kleurdwerg groep 2 (min. 15 dieren) 
2434. Fraai voorwerp voor de fraaiste Kleurdwerg groep 2 (min. 50 dieren)  
2435. € 50,00 voor de fraaiste Kleurdwerg groep 3 (min. 50 dieren) 
2436. € 25,00 voor de fraaiste Kleurdwerg groep 3 (min. 25 dieren) 
2437. € 12,50 voor de fraaiste Kleurdwerg groep 3 (min. 15 dieren) 
2438. Fraai voorwerp voor de fraaiste Kleurdwerg groep 3 (min. 50 dieren) 
2439. € 50,00 voor de fraaiste Kleurdwerg groep 4 (min .50 dieren) 
2440. € 25,00 voor de fraaiste Kleurdwerg groep 4 (min. 25 dieren) 
2441. Fraai voorwerp voor de fraaiste Kleurdwerg groep 4 (min. 50 dieren) 
2442. € 50,00 voor de fraaiste Pool roodoog (min. 50 dieren) 
2443. € 25,00 voor de fraaiste Pool roodoog (min. 25 dieren) 
2444. Fraai voorwerp voor de fraaiste Pool roodoog (min. 50 dieren) 
2445. € 50,00 voor de fraaiste Pool blauwoog (min. 50 dieren) 
2446. € 25,00 voor de fraaiste Pool blauwoog (min. 25 dieren) 
2447. Fraai voorwerp voor de fraaiste Pool blauwoog (min. 50 dieren) 
2448. € 10,00 voor de fraaiste Polish van een jeugdlid 
2449. € 10,00 voor de fraaiste Kleurdwerg van een jeugdlid 
2450. € 10,00 voor de fraaiste Pool roodoog van een jeugdlid 
2451. € 10,00 voor de fraaiste Pool blauwoog van een jeugdlid 
2452. Een wisselprijs voor het fraaiste dier van de clubrassen  
2453. Stimuleringsprijs. Fraai voorwerp voor de fraaiste kleurdwerg in weinig voorkomende  kleurslag 

ter vrije besteding.  

Wanneer een dier één van bovengenoemde prijzen heeft gewonnen dan vervallen de overige  
ras- en kleurslagprijzen. 

Ereprijzen: 

Tot 50 ingeschreven kleurdwergen per groep: 

2454. € 15,00 voor de fraaiste groep 1 op 1 na 
2455. € 10,00 voor de fraaiste groep 1 op 2 na 
2456. € 15,00 voor de fraaiste groep 2 op 1 na  
2457. € 15,00 voor de fraaiste groep 3 op 1 na 
2458. € 15,00 voor de fraaiste groep 4 op 1 na 
2459. € 10,00 voor de fraaiste groep 4 op 2 na 
 

Tot 50 ingeschreven Pool Rood- en Blauwoog  
2460. € 15,00 voor de fraaiste Pool roodoog op 1 na  
2461. € 15,00 voor de fraaiste Pool blauwoog op 1 na 
 

Boven 50 ingeschreven kleurdwergen per groep: 

2462. € 25,00 voor de fraaiste groep 1 op 1 na 
2463    € 15,00 voor de fraaiste groep 1 op 2 na 
2464    € 10,00 voor de fraaiste groep 1 op 3 na  
2465    € 25,00 voor de fraaiste groep 4 op 1 na 
2466    € 15,00 voor de fraaiste groep 4 op 2 na 
2467    € 10,00 voor de fraaiste groep 4 op 3 na  

about:blank
about:blank


 
 

Boven 50 ingeschreven Pool Rood- en Blauwoog 

2468     € 25,00 voor de fraaiste Pool roodoog op 1 na  
2469     € 15,00 voor de fraaiste Pool roodoog op 2 na 

 

Ras en kleurslagprijzen: 

Minimaal 5 ingeschreven dieren per ras/kleurslag: 

2470     € 7,50 voor het fraaiste dier 

Minimaal 15 ingeschreven dieren per ras/kleurslag: 

2471     € 8,50 voor het fraaiste dier 
2472     € 7,50 voor het fraaiste dier op 1 na 

Minimaal 25 ingeschreven dieren per ras/kleurslag: 

2473     € 9,50 voor het fraaiste dier 
2474     € 8,50 voor het fraaiste dier op 1 na 
2475     € 7,50 voor het fraaiste dier op 2 na 

Minimaal 35 ingeschreven dieren per ras/kleurslag: 

2476     € 10,50 voor het fraaiste dier 
2477     € 9,50 voor het fraaiste dier op 1 na 
2478     € 8,50 voor het fraaiste dier op 2 na 
2479     € 7,50 voor het fraaiste dier op 3 na 

Minimaal 45 ingeschreven dieren per ras/kleurslag: 

2480     € 11,50 voor het fraaiste dier 
2481     € 10,50 voor het fraaiste dier op 1 na 
2482     € 9,50 voor het fraaiste dier op 2 na 
2483     € 8,50 voor het fraaiste dier op 3 na 
2484     € 7,50 voor het fraaiste dier op 4 na 
 
             Boven 55 ingeschreven dieren per ras/kleurslag 
2485     € 12,50 voor het fraaiste dier 
2486     € 11,50 voor het fraaiste dier op 1 na 
2487     € 10,50 voor het fraaiste dier op 2 na 
2488     € 9,50 voor het fraaiste dier op 3 na 
2489     € 8,50 voor het fraaiste dier op 4 na 
2490     € 7,50 voor het fraaiste dier op 5 na  
 

Districtshows: Alle nationale en provinciale shows waar minimaal 35 dieren van de 
clubrassen zijn ingeschreven en gebruik wordt gemaakt van een clubkeurmeester. Dit 
geldt ook voor de Landelijke Jeugdshow in Laren. Indien hieraan niet wordt voldaan 
geldt het prijzenschema van de open tentoonstellingen 

Rasprijzen: Polish, Kleurdwerg, Pool roodoog, Pool blauwoog 

Minimaal 10 ingeschreven dieren per ras: 

2491     € 7,50 voor het fraaiste dier 

Minimaal 15 ingeschreven dieren per ras: 

2492    € 8,50 voor het fraaiste dier 
2493    € 7,50 voor het fraaiste dier op 1 na 

Minimaal 25 ingeschreven dieren per ras: 

2494    € 9,50 voor het fraaiste dier 
2495    € 8,50 voor het fraaiste dier op 1 na 
2496    € 7,50 voor het fraaiste dier op 2 na 

Minimaal 35 ingeschreven dieren per ras: 

2497    € 10,50 voor het fraaiste dier 
2498    € 9,50 voor het fraaiste dier op 1 na 
2499    € 8,50 voor het fraaiste dier op 2 na 
2500    € 7,50 voor het fraaiste dier op 3 na 

Minimaal 45 ingeschreven dieren per ras: 

2501     € 11,50 voor het fraaiste dier 
2502     € 10,50 voor het fraaiste dier op 1 na 
2503     € 9,50 voor het fraaiste dier op 2 na 
2504     € 8,50 voor het fraaiste dier op 3 na 
2505     € 7,50 voor het fraaiste dier op 4 na 
 
 
 



Boven 55 ingeschreven dieren per ras: 

2506     € 12,50 voor het fraaiste dier 
2507     € 11,50 voor het fraaiste dier op 1 na 
2508     € 10,50 voor het fraaiste dier op 2 na 
2509     € 9,50 voor het fraaiste dier op 3 na 
2510     € 8,50 voor het fraaiste dier op 4 na 
2511     € 7,50 voor het fraaiste dier op 5 na 
 

Open tentoonstellingen: 

             Minimaal 15 ingeschreven dieren, de rassen mogen worden samengevoegd. 
2512     € 7,50 voor het fraaiste dier  
2513     € 5,00 voor het fraaiste dier op 1 na 
 


