Prijzenschema Clubshow 100 jaar Hollandse Kropper Club, januari 2014 tijdens de
Championshow in Nieuwegein. Tevens wordt dit een rasgebonden EUROPASHOW.
5100. Sam de Zoete-trofee voor het fraaiste dier, aangeboden door de nabestaanden.
Deze Trofee heeft een looptijd van 10 jaar, de winnaar ontvangt een herinneringsmedaille.
Winnaar: Fedde van der Ploeg.
5101. Beker of € 25,00 (naar keuze) voor het fraaiste dier. Winnaar: Fedde van der Ploeg.
5102. EEUWPRIJS voor het fraaiste dier ander geslacht dan winnaar EP 5101. Deze bokaal heeft een looptijd
van 10 jaar en is definitief te winnen tijdens het 100-jarig bestaan. De winnaar ontvangt een
herinneringsmedaille. Winnaar: Gert Sterling.
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5103. C.A.M. Spruyt-herinneringsprijs + € 12,00 voor het fraaiste dier jong eigen fok.
Winnaar: Henk Snijders.
5104. Eigenfok-beker van 1926 voor het fraaiste dier jong eigen fok van de kleurslagen rood- of geelbont,
roodzilver- of geelzilver geband. Mininaal predikaat 96 pnt. Winnaar: Henk Snijders.
5105. € 12,50 voor de inzender met het hoogst aantal punten (minimaal 6 dieren). André Kleine Schaars
5106. € 12,50 voor het fraaiste kwartet (doffer en duivin oud, doffer en duivin jong).Robin Woudstra
5107. € 5,00 voor de fraaiste roek oud. Fedde van der Ploeg (zwart)
5108. € 5,00 voor de fraaiste roek jong. Fedde van der Ploeg (zwart)
5109. € 2,50 voor de fraaiste roek jong op 1 na .Johannes Kramer (blauw zw. geband)
5110. € 5,00 voor de fraaiste bont oud. Gert Sterling (zwartbont)
5111. € 5,00 voor de fraaiste bont jong. Henk Snijders (geelbont)
5112. € 2,50 voor de fraaiste bont jong op 1 na. Evert Buter (roodzilverbont)
5113. € 5,00 voor de fraaiste getijgerd oud. Fedde van der Ploeg (zwarttijger)
5114. € 5,00 voor de fraaiste getijgerd jong. Fedde van der Ploeg (zwarttijger)
5115. € 2,50 voor de fraaiste getijgerd jong op 1 na.Remco Klomp (zwarttijger)
5116. Erediploma voor het fraaiste dier in elke kleurslag (min. 2 dieren).
Wit: Jan Markwat Zwart donkergetijgerd: Fedde van der Ploeg
Zwart: Fedde van der Ploeg Geel lichtgetijgerd: Wim te Brake
Blauw zwartgeband: Bauke Feenstra Zwartbont: Gert Sterling
Rood: Wim te Brake Blauwbont zw. geband: Robin Woudstra
Geel: Jan Weierink Roodbont: Jan van Veldhuisen
Blauwz. do. geband: Bauke Feenstra Geelbont: Henk Snijders
Roodz. geband: Dik van Putten Blauwz.bont do.geband: Henk Snijders
Geelz. geband: Dik van Putten Roodz.bont geband: Evert Buter
Blauwschimmel: Tjeerd Bolding Geelz.bont geband: Jan van Veldhuisen
Zwart lichtgetijgerd: Fedde van der Ploeg
5117. Verzilverde NBS-medaille voor het mooiste kwartet in één kleurslag, ter ere van het 100-jarig bestaan.
Fedde van der Ploeg 385 ptn. ( na loting met Robin Woudstra)
5118. Legpenning van de Ned. Ver. van Sierduivenkeurmeesters ter ere van het 100-jarig bestaan. Deze prijs
wordt toegekend aan de mooiste van de minder vaak voorkomende kleurslagen.
Wim te Brake met Geelgetijgerd
5119. Bord met een foto van de mooiste der niet-erkende kleurslagen.
Fedde van der Ploeg met Dunkleur
Prijzenschema districtshows:
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5120. € 12,50 voor het fraaiste dier (minimaal 10 dieren).Bauke Feenstra-Keistadshow
5121. € 5,00 voor het fraaiste dier jong. Fedde van der Ploeg-Keistadshow
5122. HKC-Kerstbal of € 2,50 per 5 ingezonden dieren (zoveel mogelijk over de kleurslagen te verdelen).
Prijzenschema overige nationale en open tentoonstellingen waaraan wordt medegewerkt:
5123. € 2,50 of HKC-Kerstbal voor het fraaiste dier (minimaal 5 dieren).
5124. € 2,50 of HKC-Kerstbal voor het fraaiste dier op 1 na (min. 20 dieren).
Peelhorst-A.v.d.Meulen, Pallandt-W.te Brake, Drachten(FSC)-F.v.d.Ploeg
Drentse Sierd. Clud-J.Kramer, Heerde e.o.-E.Buter en D.v.Putten,
Deltashow-N.Gelok, Zeelandiashow: N.Gelok
Meer gegevens niet bekend.

