
 

Nationale Dag van de Dwerg 2022   

 
 

 
 
Hoofd en Ereprijzen 
De Hoofd en Ereprijzen kunnen alleen worden gewonnen met 92 punten of 
hoger.  
 
Hoofdereprijzen 
1. € 100.00  voor de fraaiste dwerg van het geheel  
2. €   50,00 voor de fraaiste dwerg Nederlandse klasse 
3. €   50.00 voor de fraaiste dwerg Europese klasse 
 
 
Hoofdereprijzen Nederlandse Klasse 
4. € 25.00 voor de fraaiste Pool 
5. € 25.00 voor de fraaiste Kleurdwerg 
6.  € 25.00 voor de beste Polish 
7. Glazen beeldje voor het beste dier van een jeugdlid 
 
Ereprijzen Nederlandse Klasse 
8. Glazen beeldje voor de beste Kleurdwerg, groep Kleur 
9. Glazen beeldje voor de beste Kleurdwerg, groep Tekening 
10. Glazen beeldje voor de beste Kleurdwerg, groep Verzilvering 
11. Glazen beeldje voor de beste Kleurdwerg, groep Patroon/Uitmonstering 
12. Glazen beeldje voor de beste Pool Roodoog 
13. Glazen beeldje voor de beste Pool Blauwoog 
14. Glazen beeldje voor de beste Polish, groep kleur 
15. Glazen beeldje voor de beste Polish, groep tekening 
16. Glazen beeldje voor de beste Polish, groep patroon/uitmonstering 
17. Glazen beeldje voor de beste Polish wit 
18. Keurmeesterprijs, een prijs voor het beste dier van iedere keurmeester. 

Deze prijs is een lekker kaaspakket. Daarnaast ontvangt de winnaar een 
certificaat.  
  
Ereprijs 8  tm17 wordt alleen uitgegeven bij een minimum aantal van 20 dieren per groep 

 
Hoofdereprijzen Europese Klasse 
19.   € 25.00 voor de beste Pool 
20.  € 25.00 voor de beste Kleurdwerg 
21.  € 25.00 voor de beste Polish  
22.  Glazen beeldje voor het beste dier van een jeugdlid 



  
 
 
 
 
 
Ereprijzen Europese Klasse 
23. Glazen beeldje voor de beste Pool Roodoog 
24. Glazen beeldje voor de beste Pool Blauwoog 
25. Glazen beeldje voor de beste Kleurdwerg, groep Kleur 
26. Glazen beeldje voor de beste dwerg in de groep Tekening 
27. Glazen beeldje voor de beste Kleurdwerg, groep Verzilvering. 
28. Glazen beeldje voor de beste Kleurdwerg, groep Patroon/Uitmonstering 
29.Keurmeesterprijs, een prijs voor het beste dier van iedere keurmeester. 
Deze prijs is een lekker kaaspakket. Daarnaast ontvangt de winnaar een 
certificaat. 
 

 Ereprijs 23 tm 28 wordt alleen uitgegeven bij een minimum aantal van 20 dieren per groep 

 


