
 





VOORWOORD: 

 

Sportvrienden en bekenden van de Gelderlandshow, 

 

 

Gelderlandshow 2016 komt eraan! 

Een warm welkom aan al onze inzenders, speciaal aan de verenigingen en speciaalclubs 

die hun club- of districtshow bij ons onderbrengen. 

Samen met jullie willen wij er van donderdag 15 december tot en met zondag 18 

december 2016 weer een mooi weekend van maken. 

 

Ondanks de uitbraak van RHD2 hopen wij veel geënte konijnen te kunnen bewonderen. 

Tevens zou het mooi zijn als we fokkers die getroffen zijn door deze vreselijke ziekte 

kunnen helpen aan nieuwe dieren. 

 

Met trots vermelden wij dat HAVENS DIERVOEDERS onze nieuwe hoofdsponsor is. 

Zij zullen tijdens de show alle dieren van voer voorzien! 

 

Op veler verzoek heeft bij het keurmeesterskorps van de diergroep konijnen een wisseling 

plaats gevonden. 

Het prijzenschema voor alle diergroepen is hetzelfde gebleven als voorgaande jaren; 

60 procent van het inschrijfgeld wordt als prijzengeld uitbetaald. 

 

Op zaterdag 17 december is er een unieke keuring van de Internationale Boecharijse 

Trommelduivenclub. Deze trommelduiven worden op Amerikaanse wijze gekeurd, 

waarbij publiek aanwezig mag zijn. 

Er worden inzendingen verwacht uit Nederland, België, Duitsland, Denemarken en 

Zweden 
 

 

Namens bestuur en medewerkers van de Gelderlandshow nodig ik u uit om in te schrijven, 

 

Henk Huisman, interim voorzitter Gelderlandshow 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VRAAGPROGRAMMA NATIONALE TENTOONSTELLLING, 

 PROVINCIALE BONDSTENTOONSTELLING KLN van GELDERLAND 

& PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP NBS van GELDERLAND: 

DE GELDERLANDSHOW 
waarbij ondergebracht eendaagse keuring Kleine Knagers en 

Amerikaanse keuring van de Boecharijse Trommelduiven 

 

Gevraagd worden: konijnen, cavia’s, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, 

Sserama’s, sier- en watervogels, oorspronkelijke duiven en sierduiven. 

Van alle diergroepen kunnen enkele nummers van alle erkende rassen en kleurslagen (ook 

AOC en vrije klasse), man en vrouw, oud en jong, worden ingeschreven. Hoenders en 

dwerghoenders kunnen ook als trio worden ingeschreven, sier en watervogels als koppel. 

Deze tentoonstelling zal worden gehouden van 16 tot en met 18 december 2016 in 

Olympic Sport en Evenementencentrum, Nieuweweg 203, 6603 BM Wijchen. 

 

TENTOONSTELLINGSBESTUUR “DE GELDERLANDSHOW” 

H.A.C. Huisman erevoorzitter 
J.J.M. Janssen erelid 
P.R. van Wezel erelid 
Th. Hendriks Franssen erelid 

A. Hendriks Franssen – van Rens erelid 

A. Hansen lid van verdienste 

R. Schothorst lid van verdienste 

J. van Stralen lid van verdienste 

B. v.d. Wal lid van verdienste 

H.A.C. Huisman interim voorzitter, sponsoring en P.R. 

telefoon: 0481-421886 

e-mail: hachuisman@hetnet.nl 

J.J.M. Janssen secretaris/penningmeester 
 telefoon: 024-6774265 
R. Schothorst 2

e
 voorzitter, leiding opbouw 

K.H.T. Bouwman 2
e
 secretaris/penningmeester 

A. Hansen leiding tombola 
P.R. van Wezel commissaris 
M. Kersten  
E. Wilgenhof  
Astrid van Rens tentoonstellingsadministratie 

 telefoon: 024-3585368 / 06-57278921 
 e-mail: gelderlandshow@gmail.com 
******************************************************************* 
Afgevaardigden van de aangesloten verenigingen Kring Arnhem: 
A. van Deelen namens Oude Rijn Lobith 
H. Reijers namens Vooruitgang Beuningen 
M. Thoonsen namens Malden en Omstreken 
J. Schuivens-van Schaik namens Edelras Groesbeek 
P. Evers namens Betuwse Kleindier Vereniging 



 

Tentoonstellingsadminstratie: 

Astrid van Rens telefoon: 024-3585368 / 06-57278921 
 e-mail: gelderlandshow@gmail.com 
 
Gedelegeerde Facilitair Bureau.:J.A. ter Horst, S. van Dorthlaan 10, 7437 VX Bathmen 

Telefoon 0570-541844 

 

Dierenarts: Dierenartsenpraktijk Groesbeek en omstreken, Heumensebaan 23, 

6562 CJ Groesbeek. Telefoon 024-3972900, e-mail info@dapgroesbeek.nl 

 

TENTOONSTELLINGSSECRETARIS-PENNINGMEESTER: 

J.J.M. Janssen, Christinastraat 16, 6641 CK Beuningen, telefoon: 024-6774265. 

Rabobank Beuningen, IBAN NL78RABO0107221675 t.n.v. De Gelderlandshow,  

Christinastraat 16 te Beuningen, onder vermelding van de naam van de inzender. 

(www.gelderlandshow.nl) 

 

INSCHRIJFFORMULIEREN STUREN OF MAILEN NAAR: 

Astrid van Rens, Jachthuisstraat 9, 6581 AP Malden,  

telefoon: 024-3585368 / 06-57278921 

 e-mail: gelderlandshow@gmail.com 

BELANGRIJK: INZENDERS DIE INZENDEN PER E-MAIL ONTVANGEN EEN 

ONTVANGSTBEVESTIGING. 
LET OP: per diergroep 1 inschrijfformulier! 

 

Voor het publiek is de tentoonstelling geopend: 

vrijdag 16 december 2016 van 19.00 uur tot 22.00 uur 

zaterdag 17 december 2016 van 10.30 uur tot 18.00 uur 

zondag 18 december 2016 van 10.00 uur tot 16.00 uur 

 

De kassa is op zondag 18 december 2016 geopend tot 15.45 uur. 

Na 16.00 uur  kunnen de dieren worden afgehaald.  

 

KEURMEESTERS KONIJNEN: 

 

M.L.J.M. Kok (A) NHD 

G. Meijer (A) Hangoorrassen, Tan 

R.H. Meijer (A) Klein Zilver, Hollander, niet genoemde rassen 

T. Spijkerman (C) Vlaamse Reus, WNZ, RNZ 

D.P. Stobbelaar (A) NHD 

G.J.R. Tiemes (B) Wener, Alaska, Havana, Thüringer, Sallander 

J. Vijfvinkel (A) Duitse inzendingen 

A.L.F. de Vos (A) Kleurdwerg, Pool, Polish 

N. v.d. Vugt- v.d. Putten (A) Afwijkende haarstructuur 

 

 



HOOFDEREPRIJS KEURMEESTERS: 
 

Over alle groepen: voorzitter: A.L.F. de Vos 

 leden: M.L.J.M. Kok, J. Vijfvinkel 

   

Groep 1 (KLEUR): voorzitter: R.H. Meijer 

 leden: G. Meijer, N. v.d. Vugt- v.d. Putten 

   

Groep 2 (TEKENING):  gelijk aan groep 1 

   

Groep 3 (VERZILVERING):  gelijk aan groep 1 
   

Groep 4 (KLEURPATROON): voorzitter: J. Vijfvinkel 

 leden: D.P. Stobbelaar, A.L.F. de Vos 

   

Groep 5 (WIT):  gelijk aan groep 4 

   

Groep 6 (HANGOREN):  gelijk aan groep 4 
   

Groep 7 (AFW. HAARSTR.):  gelijk aan groep 4 
   

                  



KEURMEESTER CAVIA’S: 

 

A.A. Verrijdt (A) tevens HEP 

 

KEURMEESTERS HOENDERS: 

 

A. Boks (A) Nederlandse rassen 

G.J. Glastra (A) Leghorn, overige Amerikaanse rassen 

J.C. van Stralen (C) R.I.R., Cochin, Sussex 

H.L. Timmer (A) Overige rassen 

W. Voskamp (A) Duitse rassen, Vechthoenders 

 

Trio’s worden gekeurd door die keurmeester die het ras waartoe zij behoren keurt. 

 

HOOFDEREPRIJS KEURMEESTERS: 

 

Voorzitter: H.L. Timmer 

Leden: A.F.J. Rijs, J.J. Steenbakkers 

 

KEURMEESTERS DWERGHOENDERS: 

 

R.S. Gatti (B) Sebright, Java, Chabo 

G.J. Glastra (A) Leghorn, overige Amerikaanse rassen 

A.F.J. Rijs (A) Nederlandse rassen 

J.J. Steenbakkers (A) Wyandotte 

J.C. van Stralen (C) R.I.R., Cochin, Sussex 

J.T. Voets (A) Hollandse kriel 

W. Voskamp (A) Duitse rassen, Vechthoenders 

F. v.d Wal (A) Belgische rassen 

 

Trio’s worden gekeurd door die keurmeester die het ras waartoe zij behoren keurt. 

 

HOOFDEREPRIJS KEURMEESTERS: 

 

Voorzitter: W. Voskamp 

Leden: A. Boks, F. v.d. Wal 

 

KEURMEESTER SERAMA’S 
 

J.T. Voets  

 

KEURMEESTERS SIERVOGELS en OORSPR. DUIVENRASSEN: 

 

P.T.J.L. Botden (A) Oorspronkelijke duiven, lachduiven 

N.H. van Wijk (A) Grote siervogels, patrijzen, kwartels 

 



KEURMEESTERS WATERVOGELS: 

 

P.T.J.L. Botden (A) Oorspronkelijke watervogels 

N.H. van Wijk (A) Gedomesticeerde watervogels, oorspronkelijke ganzen, 

Taling. Tevens HEP 

 

KEURMEESTERS SIERDUIVEN: 

 

D. Admiraal (A) King, overige schoonheidspostduiven 

G. Adriaanse (C) Duitse Modena 

R. Arbeider (A) Duitse Modena 

A. Bood (C) Pauwstaart 

W.B. Halsema (A) Overige tuimelaarsrassen 

J.G.M. Hartman (A) OH Kapucijn 

R.A.M. Joosten (A) Engelse trommelduif, Pauwstaart 

G.H.J. Kelderman (A) Brünner kropper, Nonduif 

W. Nieuwenhuis (C) OH Tuimelaar, kleurduiven 

J.G.H.M. de Poel (C) Showracer 

N. Pratt GB Boecharijse trommelduif 

J.J. v.d. Siepkamp (A) Overige kropperrassen 

M.B. Treffers (C) Raadsheer, Chinese Meeuw, overige meeuwenrassen, 

overige trommelduivenrassen 

J.M. Verdeuzeldonk (C) Figurita, Italiaanse meeuw, kortsnavelige meeuwen 

 

HOOFDEREPRIJSKEURMEESTERS: 

 

Voorzitter: G.H.J. Kelderman 

Leden: W.B. Halsema, J.J. v.d. Siepkamp 

 

HOOFDEREPRIJZEN  KONIJNEN, CAVIA’S, KLEINE KNAGERS,HOENDERS, 

DWERGHOENDERS, SIERGEVOGELS, WATERVOGELS SERAMA'S en 

SIERDUIVEN 

E.P. 1. Mooiste konijn € 100,= 

E.P. 2. Mooiste konijn ander geslacht € 100,= 

E.P. 3. Mooiste cavia € 100,= 

E.P. 4 Mooiste kleine knager € 100,= 

E.P. 5. Mooiste hoen € 100,= 

E.P. 6. Mooiste hoen ander geslacht € 100,= 

E.P. 7. Mooiste dwerghoen € 100,= 

E.P. 8 Mooiste dwerghoen ander geslacht € 100,= 

E.P. 9 Mooiste siervogel € 100,= 

E.P. 10 Mooiste gedomesticeerde watervogel € 100,= 

E.P. 11 Mooiste oorspronkelijke watervogel € 100,= 

E.P. 12 Mooiste Serama € 100,= 

E.P. 13 Mooiste sierduif € 100,= 

E.P. 14 Mooiste sierduif ander geslacht € 100,= 



 

Voor de hoofdereprijzen 1 t/m 14 geldt: 

meer dan 500 dieren per diergroep: € 100,= 

meer dan 250 dieren per diergroep: € 60,= 

meer dan 100 dieren per diergroep: € 40,= 

minder dan 100 dieren per diergroep: € 25,= 

minder dan 100 dieren in de diergroepen kleine knagers en serama's: € 15,= 

 

De winnaars van de hoofdereprijzen zijn uitgenodigd voor de officiële opening om de 

prijzen in ontvangst te nemen. 

 

EREPRIJZEN  KONIJNEN, HOENDERS, DWERGHOENDERS en 

SIERDUIVEN: 
 

E.P. 15 Mooiste konijn DUITSE INZENDINGEN € 50,= 

E.P. 16 Mooiste konijn groep KLEUR € 50,= 

E.P. 17 Mooiste konijn groep TEKENING € 50,= 

E.P. 18 Mooiste konijn groep VERZILVERING € 50,= 

E.P. 19 Mooiste konijn groep KLEURPATROON € 50,= 

E.P. 20 Mooiste konijn groep WIT € 50,= 

E.P. 21 Mooiste konijn groep HANGOREN € 50,= 

E.P. 22 Mooiste konijn groep AFWIJKENDE HAARSTRUCTUUR € 50,= 

E.P. 23 Mooiste hoen groep NEDERLANDSE RASSEN € 50,= 

E.P. 24 Mooiste hoen groep EUROPESE RASSEN € 50,= 

E.P. 25 Mooiste hoen groep OVERIGE RASSEN € 50,= 

E.P. 26 Mooiste dwerghoen groep NEDERLANDSE RASSEN € 50,= 

E.P. 27 Mooiste dwerghoen groep EUROPESE RASSEN € 50,= 

E.P. 28 Mooiste dwerghoen groep OVERIGE RASSEN € 50,= 

E.P. 29 Mooiste sierduif groep KROPPERS € 50,= 

E.P. 30 Mooiste sierduif groep KIP-, WRAT-, en VORMDUIVEN € 50,= 

E.P. 31 Mooiste sierduif groep MEEUWEN, STRUCTUUR- 

 en TROMMELDUIVEN € 50,= 

E.P. 32 Mooiste sierduif groep KLEURDUIVEN € 50,= 

E.P. 33 Mooiste sierduif groep TUIMELAARS en HOOGVLIEGERS € 50,= 

 

Voor de ereprijzen 15 t/m 33 geldt: 

meer dan 200 dieren per diergroep: € 50,= 

meer dan 100 dieren per diergroep: € 40,= 

meer dan 50 dieren per diergroep: € 30,= 

minder dan 50 dieren per diergroep: € 20,= 

 

Voor winnaars van de hoofdereprijzen 1 t/m 14 komen de ereprijzen 16 t/m 33 te 

vervallen, deze ereprijzen schuiven door naar de tweede van de betreffende groep. 
 



KEURMEESTERSPRIJZEN KONIJNEN, CAVIA’S, KLEINE KNAGERS, 

HOENDERS, DWERGHOENDERS, SIERGEVOGELS, WATERVOGELS, 

SERAMA'S en SIERDUIVEN: 

 

Per keurmeester toe te kennen aan de beste dieren van zijn/haar keuring van 70 dieren. 

Bij minder of meer dieren wordt dit schema naar evenredigheid aangepast. 

Indien een keurmeester meerdere diergroepen keurt worden de prijzen naar evenredigheid 

aangepast en  verdeeld over deze groepen. 

 

Voor winnaars van de (hoofd)ereprijzen 1 t/m 33 komen de ereprijzen 35 t/m 39 te 

vervallen, deze ereprijzen schuiven door naar de volgende dieren van de keuring. 

 

E.P. 34 Fraaiste dier van de keuring: glassculptuur, 

ter waarde van € 20,= 

Ter vrije beschikking: 
 

1 x A prijs € 10,= (in catalogus vermeld als EP 35) 

1 x B prijs € 7,50 (in catalogus vermeld als EP 36) 

2 x C prijs € 5,= (in catalogus vermeld als EP 37) 

2 x D prijs € 4= (in catalogus vermeld als EP 38) 

9 x E prijs € 3,= (in catalogus vermeld als EP 39), 

beschikbaar gesteld door K.L.N. 

afdeling Gelderland 

JEUGDLEDEN EREPRIJZEN KONIJNEN, CAVIA’S, KLEINE KNAGERS, 

HOENDERS, DWERGHOENDERS, SIERVOGELS, WATERVOGELS, 

SERAMA'S en SIERDUIVEN: 

 

E.P. 40. Beste dier van een jeugdlid per diergroep: beker 

mits in concurrentie en met minimum predicaat ZG 

Deze prijzen zijn beschikbaar gesteld door R. Schothorst. 
 
COLLECTIEPRIJZEN: 

 

Voor het hoogst aantal punten behaald door het aankruisen van 5 dieren in een ras en  

alleen in concurrentie met tenminste 5 inzenders per diergroep.. 

Bij een gelijk aantal punten volgt een loting. 

 

E.P. 41. Collectie diergroep konijnen: € 50,= 

E.P. 42 Collectie diergroep cavia’s: € 25,= 

E.P. 43 Collectie hoenders: € 25,= 

E.P. 44 Collectie diergroep dwerghoenders: € 50,= 

E.P. 45 Collectie diergroep siergevogelte: € 25,= 

E.P. 46 Collectie diergroep watergevogelte: € 25,= 

E.P. 47 Collectie diergroep sierduiven: € 50,= 



 

Indien men aan deze collectieprijzen deel wil nemen dient men dit aan te strepen in de 

daarvoor bestemde kolom op het inschrijfformulier, of de collectie aanmelden op het 

secretariaat tijdens het inkooien, voor 21.30 uur. 

 

VERENIGINGSKAMPIOENSPRIJZEN: 

 

Hiervoor kunnen de verenigingen 30 dieren opgeven op een formulier dat tijdens het 

inkooien op donderdag 17 december 2016 op het secretariaat afgehaald kan worden. 

Dit formulier dient ter plaatse te worden ingevuld en voor 21.30 uur op het secretariaat te 

worden ingeleverd. 

VOORWAARDEN VOOR HET WINNEN VAN DEZE PRIJZEN ZIJN: 

- De vereniging moet minimaal 5 inzenders op de Gelderlandshow hebben.  

- De 30 aangekruiste dieren hoeven echter niet van die 5 inzenders te zijn. 

- Iedere inzender mag maar voor 1 vereniging dieren opgeven. 

- Een combinatie of fokkerij telt voor 1 inzender. 

- Indien een inzender instuurt in meerdere diergroepen telt deze ook maar als 

1 inzender. 
 

PUNTENTELLING: 

U = 5 punten, F = 4 punten, ZG = 3 punten, G = 2 punten, V = 1 punt 

Deze puntentelling geldt ook voor de groep sierduiven. 

 

 

 

De te winnen prijzen bestaan uit: 

 

E.P. 48. 1
e
 prijs: € 120,= 

E.P. 49. 2
e
 prijs: € 75,= 

E.P. 50 3
e
 prijs: € 50,= 

E.P. 51. 4
e
 prijs: € 40,= 

E.P. 52. 5
e
 prijs: € 30,= 

E.P. 53. 6
e
 prijs: € 20,= 

 

EXTRA PRIJZEN: 
 

E.P. 54. Fraaiste N.H.D.: grote beker, beschikbaar gesteld door J.J.M. Janssen  

E.P. 55. Beste drietal Kleurdwerg of Pool: beeldje “Emilia van Nassau”, beschikbaar 

gesteld door Combinatie Arbeider 

E.P. 56. Beste drietal Wyandotte of Wyandotte kriel: beeldje “Emilia van Nassau”, 

beschikbaar gesteld door Combinatie Arbeider 

E.P. 57. Beste Engelse Trommelduif:  beeldje “Emilia van Nassau”, beschikbaar gesteld 

door Combinatie Arbeider 

N.B.: voor E.P. 55 en E.P .56 geldt: bij een gelijk puntenaantal volgt een loting. 

Cees Schoonenberg Memorial: fraai wandbord ter waarde van  € 500,= 



(Wisselprijs, de winnaar ontvangt een foto van de overhandiging, bij 3 keer winnen wordt 

het wandbord eigendom.) 

E.P. 58. Fraaiste Oud Hollandse Kapucijn 

E.P. 59. Fraaiste Engelse Nonduif 

E.P. 60. Fraaiste Duitse Modena 

 

Eendaagse keuring Kleine Knagers: 

 

Op zaterdag  17 december 2016 wordt er in samenwerking met de Muizenclub een 

eendaagse keuring gehouden voor Kleine Knagers. 

Inschrijven via de tentoonstellingsadministratie; de dieren worden vermeld in de catalogus. 

Keurmeester: A.A. Verrijdt 

Als organisatie stellen wij voor elke diergroep een prijs beschikbaar. Zijn er meer als 15 

dieren in een diergroep komt er een prijs bij. 

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij de tentoonstellingssecretaris of René Bastiaans. 

 

EREPRIJZEN UITGELOOFD DOOR KLEINDIER LIEFHEBBERS 

GELDERLAND: 

 

PROVINCIALE K.L.N. BONDSTENTOONSTELLINGSPRIJZEN 
De K.L.N. afdeling Gelderland stelt € 25,00 per keurmeester beschikbaar. Dit zijn de  

E-prijzen, E.P. 39 

Tevens looft de K.L.N. afdeling Gelderland op deze provinciale bondstentoonstelling voor 

de mooiste van elke diergroep een plaquette uit. 

Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN): 
Secretaris a.i.: G.J. Glastra, Soetendaalseweg 14, 6721 XB Bennekom 

Telefoon: 0318-416953, e-mail: secretaris@kleindierliefhebbers.nl 

 

400 Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) stelt op alle erkende tentoonstellingen 

voor zowel de erkende als de AOC en Vrije Klasse € 5,00 beschikbaar per 15 

ingeschreven dieren die tot de KLN diergroepen behoren, mits het predicaat 

tenminste ZG is. Ook dieren met buitenlandse EE merken of ringen van Aviornis 

en de Vogelbonden 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. 

 

Nederlandse Bond van Sierduiven-Liefhebbers-Verenigingen (NBS): 

Secretaris: C.J. Voerman, Molenstraat 126, 3764 TJ Soest 

Telefoon: 06-43536340 (na 18.30 uur), e-mail: secretaris@sierduif.nl 

 

Prijzenschema Provinciale Kampioenschappen:  EP 801 t/m 807  
808 R-prijs van € 4,00 per 20 ingeschreven sierduiven, ter vrije beschikking van de 

keurmeester, minimaal 93 punten. De R-prijs mag niet op een dier vallen waar al 

een prijs aan is toegekend. 

 



Voor verdere ereprijzen beschikbaar gesteld door de bonden, en de ereprijzen 

beschikbaar gesteld door de speciaalclubs zie almanak 2016 

 

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT 

 
Artikel 1. 

Voor deze tentoonstelling geldt het Tentoonstellingsreglement zoals opgesteld door het 

Facilitair Bureau KLN-NBS onverkort. Elke inzender wordt geacht de bepalingen in dat 

reglement te kennen.  Het reglement is in bezit van elke vereniging c.q. tentoonstellings- 

organisatie. Het ligt ter inzage op het secretariaat van de tentoonstelling. 
 

Artikel 2. 

Om op deze tentoonstelling te kunnen inzenden moet men in het bezit zijn van een geldige 

K.L.N. of N.B.S. lidmaatschapskaart. 
 

Artikel 3. 

Gevraagd worden alle erkende rassen en kleuren van: konijnen, cavia’s,  kleine knagers 

(eendaagse keuring op zaterdag 17 december 2016), hoenders, dwerghoenders, Serama’s, 

sier- en watervogels (ook watervogels die gekortwiekt zijn), oorspronkelijke duiven en 

sierduiven. Tevens AOC en vrije klasse 

Alles in jong en oud, zowel van mannelijk als van vrouwelijk geslacht. 

Cavia's worden ingedeeld in 3 klassen: A-klasse: ouder dan 10 maanden, B-klasse: 6 

t/m 9 maanden, C-klasse 3 t/m 5 maanden. GELIEVE DIT AAN TE GEVEN OP 

HET INSCHRIJFBLAD! 
Hoenders en dwerghoenders kunnen als trio, sier- en watergevogelte als koppel 

ingezonden worden. 

Inzenders van kleine knagers zorgen voor eigen expositie-materiaal. 

Artikel 4. 

Het inschrijfgeld bedraagt € 4,50 per enkel nummer. Bij 8 of meer inzendingen bedraagt 

het inschrijfgeld € 4,00 per enkel nummer.  

Inschrijfgeld kleine knagers € 2,50 Inschrijfgeld trio’s € 9,00. Inschrijfgeld koppels € 

6,00. 

Inzenders van konijnen dienen op het inschrijfblad de oormerken te vermelden.   

De catalogus kost € 6,50 en is verplicht, 1 per gezin. Voor jeugdleden is de catalogus niet 

verplicht. Inschrijfformulieren van jeugdleden moeten ondertekend zijn door de secretaris 

van de vereniging waarvan zij lid zijn. Administratiekosten € 3,00 per inzender.  
 

Artikel 5. 
Sluiting inschrijving is donderdag 17 november 2016 
 

Inschrijfformulieren, waarop de inschrijvingen van 1 persoon en 1 diergroep, sturen naar:  

Astrid van Rens, Jachthuisstraat 9, 6581 AP Malden 

Of per e-mail: gelderlandshow@gmail.com 

Let op: er volgt per e-mail een ontvangstbevestiging! 
 

Men wordt dringend verzocht bij het inschrijven van konijnen de entverklaring 

RHD type 2 gelijktijdig met het inschrijfblad mee te sturen! 



 

Gelijktijdige overmaking van de verschuldigde kosten op Rabobank Beuningen,  

IBAN NL78RABO0107221675  t.n.v. Gelderlandshow, Christinastraat 16 te Beuningen, 

onder vermelding van de naam van de inzender. 
 

Artikel 6. 

Het tentoonstellingsbestuur is niet aansprakelijk voor sterfte of op andere wijze verloren 

gaan van ingezonden dieren. Ook voor beschadiging en verdwijning van verzendmateriaal 

en andere eigendommen of voor ongevallen in en om de tentoonstellingshal neemt het 

tentoonstellingsbestuur geen enkele verantwoording.  

In verband met de vloer van de tentoonstellingsruimte gelieve verzendmateriaal 

zonder uitsteeksels gebruiken en niet over de vloer schuiven! 
 

Artikel 7. 

Bij het niet inzenden der dieren vervallen de betaalde inschrijfkosten aan de 

tentoonstellingskas, behalve als door overheidsinstanties een verbod wordt uitgeroepen 

met betrekking tot het vervoeren en exposeren van pluimvee.  

De reeds betaalde inschrijfgelden (minus de administratiekosten) zullen dan zo spoedig 

mogelijk worden terugbetaald. 
 

Artikel 8. 

Roken tussen de kooien is ten strengste verboden. Dit op last van de brandweer. 

Meegebrachte etenswaren mogen niet worden genuttigd.  
 

Artikel 9. 

Alle inzendingen moeten op donderdag 15 december 2016 tussen 17.00 uur en 21.30 uur 

in de tentoonstellingshal Olympic Sport en Evenementencentrum, Nieuweweg 203, 

6603 BM Wijchen, ingekooid worden. Op vrijdag 16 december 2016worden geen 

inzendingen meer ingekooid. 

In verband met de vloer van de tentoonstellingsruimte gelieve verzendmateriaal 

zonder uitsteeksels gebruiken en niet over de vloer schuiven! 

De Boecharijse Trommelduiven, welke zijn ingeschreven voor de keuring op 

zaterdag(morgen) 17 december 2016, worden ingekooid op vrijdag 16 december 2016 

tussen 17.00 en 21.00 uur. 
 

Artikel 10. 

Inleveren van entbewijzen en andere zaken, zoals formulieren waarop ringnummers van 

sier- en watervogels, moet men doen op het secretariaat. Bij absente dieren dient de label 

in de kooi gelegd te worden.  
 

Artikel 11. 

Mocht tijdens de tentoonstelling blijken dat er geen geldige entbewijzen van uw dieren op 

het secretariaat aanwezig zijn, dan worden de dieren uit de tentoonstellingsruimte 

verwijderd. Voor deze dieren draagt het bestuur dan geen verantwoording meer. 
 

 

 



Artikel 12. 

De keuring vindt plaats op vrijdag 16 december 2016 en is zonder beroep, tenzij 

klaarblijkelijk een vergissing heeft plaatsgevonden, zulks ter beoordeling van het 

tentoonstellingsbestuur. De keuring is alleen toegankelijk voor helpers en leden die 

genoemd zijn in het tentoonstellingsreglement van  het Facilitair Bureau. De keuring 

begint ‘s morgens om 8.00 uur. Degene die behulpzaam willen zijn tijdens de keuring 

moeten dit vermelden op het inschrijfformulier. U kunt dan tevens uw voorkeur 

uitspreken voor schrijver of aandrager of hulp voor opbouw en afbraak. 
Het opbouwen begint donderdag 15 december 2016 om 8.00 uur met koffie en 

taakverdeling. De afbraak begint zondag 18 december 2016 direct na het uitkooien met 

het afbreken van de kooien. Let op: het touw met de kooinummers pas verwijderen als 

alle dieren zijn uitgekooid! 
 

Artikel 13. 

Het secretariaat en verkoopbureau zijn dagelijks geopend 1 uur na opening tot 1 uur voor 

sluiting van de tentoonstelling. Op zaterdag  zijn het secretariaat en het 

verkoopbureau vanaf 13.30 uur geopend. 

Op zondag zijn het secretariaat en het verkoopbureau van 12.30 uur tot 13.15 uur 

gesloten. 
 

Artikel 14. 

Koop en verkoop mogen alleen plaatsvinden via het verkoopbureau van de 

tentoonstelling. De verkoper betaalt 10% van de verkoopsom ten bate van de 

tentoonstellingskas. Verkoopkaarten kosten € 1,00 per stuk als u uw dieren op het 

inschrijfformulier te koop aanbiedt. 

Tijdens de tentoonstelling kosten de verkoopkaarten € 1,50.  

Verhoging van de verkoopprijs is niet mogelijk. Voor verlaging van de verkoopprijs is een 

nieuwe verkoopkaart verplicht. 

De verkoop geschiedt alleen door overlegging van het “te koop”kaartje. Zodra een 

nummer verkocht is, is het risico voor de koper. Heeft er door de verkoper bij inzending 

een verwisseling van geslacht en/of oornummer c.q. ringnummer plaatsgevonden dan 

wordt de koop nietig en het geld aan de koper terugbetaald. Dit is niet van toepassing 

wanneer de keurmeester/tentoonstellingsadministratie dit op de beoordelingskaart kenbaar 

heeft gemaakt.  Voor het te koop aanbieden van dieren dient men zich te legitimeren. 

Ingezonden koppels kunnen uitsluitend als koppel te koop worden aangeboden. 
 

Artikel 15. 

De entree voor volwassenen bedraagt € 5,00 per persoon. Kinderen onder 12 jaar en onder 

begeleiding € 1,00. Een doorlopend entreebewijs kost € 7,50, is geldig voor 1 persoon en 

alleen te bestellen via het inschrijfformulier! Een catalogus kost € 6,50. 
 

Artikel 16. 

Tijdens de tentoonstelling moet de catalogus afgehaald worden bij de entree. 

Op het secretariaat worden  de gewonnen geldprijzen en ereprijzen uitgereikt en kunnen 

verkochte dieren worden afgerekend, vanaf  zaterdag 17 december 2016, 13.30 uur. 

De beoordelingskaarten moeten na afloop van de tentoonstelling van de kooien worden 

afgehaald door de inzender. 



 

Artikel 17. 

Ereprijzen kunnen gewonnen worden met minimaal predikaat ZG. Voor de 

hoofdereprijzen geldt het eerst voorgebrachte dier. Elke winnaar van geldprijzen wordt 

geacht deze tijdens de tentoonstelling op  te halen bij het secretariaat. Bij niet afhalen 

kunnen de geldprijzen op verzoek worden overgemaakt, met aftrek van de bankkosten. 

Overige prijzen kunnen op verzoek worden thuis gestuurd na betaling van de portokosten. 
 

 
Artikel 19. 

De uitslaglijsten van de keurmeester zijn bepalend voor de uitslag. 
 

Artikel 20. 

Gekochte dieren moeten op zondag 18 december 2016 tussen 14.00 uur en 15.30 uur 

worden opgehaald 
 

Artikel 21. 

Reclames na 2 maanden kunnen niet meer in behandeling worden genomen. 
 

Artikel 22. 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het dagelijks bestuur. 
 

VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN KONIJNEN: 

Entverklaring RHD type 2, af te geven op het TT secretariaat (bij voorkeur meezenden 

met de inschrijving!). 

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 gaan 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.  

 

Men wordt dringend verzocht bij het inschrijven van konijnen de entverklaring 

RHD type 2 gelijktijdig met het inschrijfblad mee te sturen! 
VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN PLUIMVEE: 

Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoenders, dwerghoenders en siergevogelte  

worden toegelaten van fokkers die al hun hierboven genoemde dieren hebben laten  

enten tegen pseudo-vogelpest. Elke inzending hoenders, dwerghoenders en  

siergevogelte dient vergezeld te gaan van een kopie van een entverklaring. Deze 

entverklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts die de enting  

heeft verricht. De entverklaring dient de opgave te bevatten van het ras, het aantal  

dieren, hun gemiddelde leeftijd en de ringnummers van de betreffende dieren.  

Het origineel van de entverklaring wordt bewaard door de secretaris van de  

vereniging waar men lid is.  
 

 

 



 

AAN DE GELDERLANDSHOW 2016 WERKEN MEE: 

 

Verenigings-Clubshow: 
Sierduivenvereniging “Keizer Karel” 

Vooruitgang Beuningen 

Betuwse Kleindier Vereniging 

Oude Rijn Lobith 

R184 Bedburg-Hau (Duitsland) 

Pels en Pluim Mill 
 

Speciaalclub-Clubshow: 
Nederlandse Hangoor Dwergen Club (120) 

Duitse Modenaclub Nederland (319) 

Pauwstaartclub (325) 

Oud-Hollandse Kapucijnen-Fokkers Club (328) 

Groninger- en Gelderse Slenken Club (GGSC) (342) 
 

 

Districtshow: 
Nationale Vlaamse Reuzen Club (101) 

Hangoorfokkersclub (103) 

Nederlandse Zilver Club (106) 

Nederlandse Rex(dwerg), Satijn, Voskonijn en Teddydwergen fokkersclub (115) 

Nederlandse Vereniging van Angorakonijnenfokkers (116) 

Welsumerclub (208) 

Hollandse Krielenfokkers Club (214) 

Antwerpse Baardkrielen Club (217) 

Nederlandse Speciaalclub voor Duitse Hoenderrassen (220) 

Nederlandse Leghorn Club (225) 

New Hampshire Fokkersclub (230) 

Brahmaclub (232) 

Cochinclub (233) 

Nationale Voorburgse Schildkropper Club (302) 

Engelse kropper & Dwergkropperclub (303) 

Nederlandse Brünner Kropper Club (305) 

Schoonheids Postduiven Club (315) 

Nederlandse Kleurduiven liefhebbers Vereniging (331) 

Fokkersvereniging van Nederlandse Tuimelaars, F.N.T. (332) 

Vereniging van Nonduiven in Nederland (338) 
 

 

 

 

 

 

 



Verdere vermeldingen: 

Nederlandse Wyandotte Club (228) 

Oostelijke Dwerghoenderfokkersvereniging ‘O.D.V.’ (241) 

Vereniging van Valancianafokkers (308) 

Meeuwenclub (323) 

Krulduif, Schmalkaldener Moorkop en Trommelduivenclub (329) 

Deense Tuimelaarsclub (335) 

Gezamenlijke Oosterse Roller club (339) 

 

 

 

 



 


