Killi Fish Nederland
K.F.N. organiseert haar 46ste internationale Killi Fish tentoonstelling van vrijdag 27 tot zondag 29
augustus 2021 in: Hotel/ Partycentrum De Schildkamp, Leerdamseweg 44,
Asperen (Leerdam), Tel 0345638088, http:// www.schildkamp.nl
Wij hopen dat u ook dit jaar weer aan onze tentoonstelling zult deelnemen door uw vissen in te zenden. Uw
ingezonden vissen worden door een internationale jury gekeurd.
De ingezonden vissen worden in 11 groepen onderverdeeld.
Deze 11 groepen zijn:
1 Noord Amerikaanse en Europese soorten
2 Rivulus, Laimosemion, Atlantirivulus, Anablepsoides, Melanorivulus, Prorivulus en Kryptolebias
3 Lichtogen
4 Zuid Amerikaanse seizoenvissen
5 Nothobranchius soorten
6 Fundulopanchax, Pronothobranchius en Fundulosoma soorten
7 Aphyosemion (Chromaphyosemion en Diapteron) en Fenerbache soorten
8 Soorten uit de Aphyosemion elegans en A. calliurum groep en A.elberti en A. exiguum
9 Soorten uit de Aphyosemion striatum-, A. ogoense-, A. herzogi-, A. cameronense- en A. coelestegroep en A. bamilekorum
10 Callopanchax, Archiaphyosemion en Scriptaphyosemion soorten
11 Epiplathys, Aplocheilus en Panchypanchax soorten
In iedere groep worden een 1e een 2e en een 3e prijs toegekend.
Alsmede een prijs voor de beste “beste kweekgroep”.
Er zijn 2 extra prijzen, de 1e is beschikbaar gesteld door ons oud lid Ton Hannink en is voor de beste
Diapteron. De 2e is de Ruud Wildekamp prijs. Deze prijs is voor de beste " ernstig bedreigde killi" in de
natuur.
U wordt dit jaar dringend verzocht uw vissen voor woensdag 25 augustus 2021 aan te melden. U kunt uw
vissen op vanaf donderdag 26 augustus tot 21.00 uur en vrijdag tot 17.00 uur afgeven in zaal “Onder de
Sterren”, onze tentoonstellingsruimte.
De vissen kunnen aangemeld worden bij:
Yvonne Suijker ,
Koningshof 1
5151GX Drunen
Mobiel 06 50496117
E-mail: mahdiaensis@gmail.com
Alle ingestuurde vissen worden zondag 29 augustus geveild.
**************************************
Programma voor de 46e Internationale K.F.N. tentoonstelling
Vrijdag 27 augustus: keuring
19.30 - 22.00 uur
Zaterdag 28 augustus: tentoonstelling
10.00 - 18.00 uur
lezingen *
12.30 - 16.00 uur
veiling NZS
16.00 - 17.00 uur
veiling levendbarende 17.00 - 18.00 uur
feestavond
19.30 - 23.00 uur
natafelen
23.00 - 01.00 uur
Zondag 29 augustus: tentoonstelling
09.00 - 10.30 uur
veiling
11.00 - ????? uur
**************************************
Lezing
De lezing wordt verzorgd door Francisco Malumbres. Francisco is vele malen in Afrika geweest en heeft in
verschillende type biotopen killies gevangen. Gezien zijn ervaring wordt het een meer dan interessante
lezing.
Er wordt geprobeerd om na de lezing een visveiling met nieuwe en/ of zeldzame soorten te houden.
Een speciale commissie is bezig om deze soorten te bemachtigen.

Na onze speciale soorten veiling volgt de veiling van speciale soorten van Poecilia Nederland.
**************************************
Zaterdagavond houden we vanaf 19.30 uur onze "DUTCH EVENING". Er kunnen maximaal 100 personen
aan de feestavond deelnemen. Deze wordt gehouden in de zaal “Onder de sterren”.
Dit jaar hebben we, bij goed weer, een BQ. Eet u vegetarisch of heeft u een speciaal dieet. Laat dat ons
weten. Dan wordt daar rekening mee gehouden. De prijs is 35,- pp
De prijs voor een tweepersoonskamer is € 95,-. Voor een 1 persoonskamer bedraagt deze
€ 75,-. Een tweepersoonskamer op basis van 1 persoon is 95,-. De prijzen zijn incl. ontbijt maar excl.
toeristenbelasting. Uw hond is welkom. Doch er wordt € 10,- per dag extra in rekening gebracht voor het
extra schoonmaken van de kamer.
Alle kamers hebben telefoon, televisie, internetaansluiting en een kluisje.
Wij hebben 15 eenpersoonskamers en 25 tweepersoonskamers in optie. Wilt u zeker zijn van een kamer in
“De Schildkamp dan kunt u uw kamer nu al reserveren.
bij:
Wim Suijker
mobiel 0627277565
E-mail: mahdiaensis@gmail.com

