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Cees Schoonenberg memorial 
 
 

 

 
Bij leven was Cees Schoonenberg al een legende , met name in zijn 3 favoriete rassen, 

de Oud Hollandse Kapucijn, de Nonduif en de Duitse Modena. 
 

In 2012 heeft de toenmalige voorzitter van de Duitse Modena club, Remco de Wit , 

het mooie initiatief genomen om een Schoonenberg Memorial in het leven te roepen 

en heeft daartoe een 3 tal fraaie wandborden ter beschikking gesteld. Deze borden 

zijn te winnen door 3 x achtereen of 5 x in totaal deze memorial te winnen. 
 

Winnaars tot dusverre :  

 Oud Hollandse Kapucijn : 2012 Rob Joosten, 2015 Ferdie Lamers, 2016 Jan 

Haas, 2017 Ferdie Lamers 

 Nonduif : 2012 Harrie Buijs, 2015 Bas Oskam, 2016 Bas Oskam, 2017 Wijnand 

van Rooijen 

 Duitse Modena : 2012 Frits van der Vegt, 2015 Jan Sonnemans, 2016 Patrick 

Heijmans, 2017 Patrick Heijmans 
 

Wie van U wint dit fraaie wandbord in 2018 op de Gelderlandshow ??? 

 



WELKOM! 
 

Het is ons een genoegen u het vraagprogramma aan te bieden van onze 58e Gelderlandshow 

Het was begin september een grote verassing toen Thom Laming, voorzitter van de NBS,  mij belde, met 

de vraag of wij bereid waren de NBS bondshow te organiseren. Totaal verrast door dit verzoek, heb ik 

nadat we het een en ander doorgesproken hadden, Thom toegezegd dit positief te bespreken op de 

bestuursvergadering, die een dag later zou plaats vinden. Tijdens deze bestuursvergadering hebben wij,  

als bestuur, alle voor en tegens goed doorgenomen en met elkaar afgesproken met een positieve gedachte 

hiermee naar onze 5 verenigingen te gaan. Hierbij het verzoek dit binnen de vereniging te bespreken en 

om binnen 14 dagen te reageren.  Blij zijn we, als bestuur, met de positieve reacties van onze 

verenigingen en de toezegging de volle medewerking te verlenen. Immers, voor de organisatie van zo´n 

show hebben we 100% medewerking nodig van onze achterban! 

We weten allemaal dat het veel werk is, ik doe daarom ook een dringend beroep op u allen, help ons mee 

om weer een mooie Gelderlandshow neer te zetten! We kunnen hulp gebruiken op de donderdagmorgen 

vanaf 07.30 uur met de opbouw van de kooien, en op zondagmiddag, nadat de dieren uitgekooid zijn, met 

de afbouw: de hallen moeten binnen enkele  uren weer vrij en schoon zijn. 

Wij bieden u hier weer een prachtig vraagprogramma aan met veel prijzen, en we hopen dan ook dat u op 

onze show gaat inzenden. Het bestuur en alle medewerkers van de Gelderlandshow zullen hun uiterste 

best doen om er een mooie show van te maken en aan de verzorging van de dieren zal niets ontbreken. 

Graag begroeten wij u als inzender en bezoeker op deze 58e  Gelderlandshow in de prachtige hallen van 

OLYMPIC te Wijchen! 

 

Jos Janssen, tentoonstellingsvoorzitter De Gelderlandshow 

 

U bent er toch ook bij? 
 

Het zal ook u niet ontgaan zijn dat het toewijzen van een bondsshow niet zonder gevaar is.  

Wij betreuren het zeer dat Avicultura de toezegging voor het organiseren van de bondsshow moest 

teruggeven en zijn hen zeer erkentelijk voor hun inspanningen, maar wij moesten op zoek naar een 

alternatief. Voor de tweede maal in twee jaar tijd moesten we onze plannen aan de veranderde 

werkelijkheid aanpassen. Gelukkig zijn we daar dit keer snel in geslaagd. Op onze vraag of we de 

bondsshow van de NBS bij de Gelderlandshow mochten onderbrengen, werd in eerste instantie met enige 

schrik gereageerd. Kunnen we dat wel aan, was de terechte angst van het bestuur. Na goed overleg binnen 

de participerende verenigingen, kwam echter al snel het verlossende antwoord: Ja dat kunnen wij en dat 

gaan we doen!  De Gelderlandshow maakte daarmee niet alleen de voorzitter van de NBS tot een blij man 

maar naar mijn volle overtuiging ook alle sierduivenliefhebbers.  

Wij kennen de Gelderlandshow als een tentoonstelling op een praktisch perfecte, bijna zeker de beste 

datum in het tentoonstellingsseizoen. Onze duiven zijn in december op zijn mooist. We kennen de 

Gelderlandshow ook als een tentoonstelling waar onze sierduivenliefhebbers graag inzenden gezien de 

aantallen sierduiven hier van de laatste jaren. De mensen achter de sectie sierduiven hebben verstand van 

zaken en waarborgen een prima verzorging van onze dieren. De organisatie van de verschillende 

diergroepen zorgt voor een prachtige omgeving waar het tijdens de openingsdagen gezellig druk is met 

dus veel aandacht voor onze liefhebberij. Kortom een show waar wij onze dieren met een gerust hart naar 

toe kunnen brengen. 

 

Wellicht was u dat toch al van plan maar wij hopen en gaan er zelfs een beetje van uit dat u het met mij 

eens bent en dat u ook enkele van uw mooiste dieren naar de bondsshow zult sturen.  

 

Ik hoop u met uw dieren in Wijchen te mogen begroeten. 

 

Thom Laming, voorzitter NBS 



 

VRAAGPROGRAMMA NATIONALE TENTOONSTELLLING, 

NBS BONDSSHOW, BONDSSHOW KLEINE KNAGERS, 

 PROVINCIALE BONDSSHOW KLN GELDERLAND: 

DE GELDERLANDSHOW 
 

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

en watervogels, oorspronkelijke duiven en sierduiven. 

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

AOC 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 14 tot en met 16 december 2018 in 

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

 

VERENIGINGSBESTUUR “DE GELDERLANDSHOW” 

J.G.M. Hartman namens SV Keizer Karel Nijmegen voorzitter 

H. Reijers namens Vooruitgang Beuningen secretaris 

P.G.A.L. Evers namens Betuwse Kleindier Vereniging 2
e
 voorzitter 

W. Kersten namens Oude Rijn Lobith  

Astrid van Rens namens Malden en Omstreken  

 

TENTOONSTELLINGSBESTUUR “DE GELDERLANDSHOW” 

H.A.C. Huisman erevoorzitter 
J.J.M. Janssen 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 

J.J.M. Janssen voorzitter, telefoon: 024-6774265 

A. Schothorst algemeen secretaris 
Kenneth Bouwman penningmeester 
Astrid van Rens tentoonstellingssecretaris & administratie 
 telefoon: 024-3585368 / 06-57278921 
 e-mail: gelderlandshow@gmail.com 
R. Schothorst 2

e
 voorzitter, leiding opbouw 

M. Kersten 2
e
 penningmeester, leiding verloting 

W. Kersten algemene zaken, verloting 
H.R. Arbeider vertegenwoordiging sectie sierduiven 

J.G.M. Hartman vertegenwoordiging sectie sierduiven 
Afgevaardigden van de aangesloten verenigingen: 
A. van Deelen namens Oude Rijn Lobith 
M. Cillesen namens Vooruitgang Beuningen 
M. Thoonsen namens Malden en Omstreken 
P. Evers namens Betuwse Kleindier Vereniging 

H.R. Arbeider namens  SV Keizer Karel Nijmegen 



Gedelegeerde Facilitair Bureau.: G.J.M. Schaareman, Gielenhofweg 13, 5887 NA Egchel 

Telefoon: 06-15497568, e-mail: gjm.schaareman@hethet.nl 

 

Dierenarts: Dierenartsenpraktijk Tweestromenland, Klokkengieter 12a, 

6641 GG Beuningen. Telefoon 024-6773980, e-mail info@daptweestromenland.nl 

Contactpersoon:  Jan de Graaf 
 

TENTOONSTELLINGSSECRETARIS 
Astrid van Rens, Jachthuisstraat 9, 6581 AP Malden 

telefoon: 024-3585368 of  06-57278921 

e-mail: gelderlandshow@gmail.com 
 

INSCHRIJFFORMULIEREN STUREN OF MAILEN NAAR BOVENSTAAND 

ADRES!: 

BELANGRIJK: INZENDERS DIE INZENDEN PER E-MAIL ONTVANGEN EEN 

ONTVANGSTBEVESTIGING. 
LET OP: per diergroep 1 inschrijfformulier! 

 

Inschrijfgelden naar: Rabobank IBAN NL78RABO010.72.21.675  t.n.v. De Gelderlandshow, 

onder vermelding van de naam van de inzender. 

(www.gelderlandshow.nl) 

 

Voor het publiek is de tentoonstelling geopend: 

vrijdag 14 december 2018 van 19.00 uur tot 22.00 uur 

zaterdag 15 december 2018 van 10.30 uur tot 18.00 uur 

zondag 16 december 2018 van 10.00 uur tot 16.00 uur 

 

De kassa is op zondag 16 december 2018 geopend tot 15.45 uur. 

Na 16.00 uur  kunnen de dieren worden afgehaald.  

 

 

KEURMEESTERS KONIJNEN: 

 

J.G. Derksen (C) Tekeningrassen 

M.L.J.M. Kok (A) Angora, N.H.D. 

R.H. Meijer (A) Hangoorrassen, Wener 

J. v.d. Steeg (A) Vlaamse Reus, W.N.Z., R.N.Z., Thüringer 

D.P. Stobbelaar (A) N.H.D. 

J. Vijfvinkel (A) Europese Klasse 

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

N. v. Vugt – v.d. Putten (A) Afwijkende haarstructuur en niet genoemde rassen 

J.C.H. Westerlaken (B) Groot Zilver, Klein Zilver, Tan 

 

HOOFDEREPRIJS KEURMEESTERS: 
 
Over alle groepen: voorzitter: M.L.J.M. Kok 

 leden: J. Vijfvinkel, A.L.F de Vos 



Groep 1 (KLEUR): voorzitter: A.L.F. de Vos 

 leden: R.H. Meijer, J. v.d. Steeg 

   

Groep 2 (TEKENING):  gelijk aan groep 1 

   

Groep 3 (VERZILVERING):  gelijk aan groep 1 
   

Groep 4 (KLEURPATROON): voorzitter: M.L.J.M. Kok 

 leden: N. v. Vugt - v.d. Putten, D.P. Stobbelaar 

   

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: 

 

B. v. Dijk (A) tevens HEP 

 

KEURMEESTERS HOENDERS: 

 

A.F.J. Rijs (A) Leghorn, Amerikaanse rassen, overige rassen 

R.A.Th. Siemes (A) Nederlandse rassen 

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

W. Voskamp (A) Duitse rassen, Vechthoenders 

 

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

 

HOOFDEREPRIJS KEURMEESTERS: 

 

Voorzitter: R.A.Th. Siemes 

Leden: A.F.J. Rijs, H.L. Timmer 

 

KEURMEESTERS DWERGHOENDERS: 

 

L.J.J. Frenken (A) Sebright 

R.S. Gatti (A) Sebright, Java 

A.F.J. Rijs (A) Leghorn, Chabo, Amerikaanse rassen, overige rassen 

J.J. Steenbakkers (A) Belgische rassen 

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

H.L. Timmer (A) Nederlandse rassen 

W. Voskamp (A) Hollandse kriel, Sussex, Duitse rassen, Vechthoenders 

H.G.M. Zomer (C) Wyandotte 

 

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



HOOFDEREPRIJS KEURMEESTERS: 

Voorzitter: W. Voskamp 

Leden: R.S. Gatti, J.J. Steenbakkers 

 

KEURMEESTER SERAMA’S 
 

L.J.J. Frenken  

 

KEURMEESTERS SIERVOGELS en OORSPR. DUIVENRASSEN: 

 

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

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

 

KEURMEESTERS WATERVOGELS: 

 

P.T.J.L. Botden (A) Oorspronkelijke watervogels, tevens HEP 

N.H. van Wijk (A) Gedomesticeerde watervogels, tevens HEP 

Oorspronkelijke eenden en alle taling soorten 

 

KEURMEESTERS SIERDUIVEN: 

 

D. Admiraal (A) Dragoon, Showracer, Exhibition Homer,  

overige SPC rassen 

G. Adriaanse (C) King 

A.S.M. van Apeldoorn (A) Engelse Modena 

M. Apperlo (A) Nonduif 

R. Arbeider (A) Kleurduiven vedervoetig, Kleurduiven kaalbenig 

A. Bood (C) Pauwstaart, Chinese meeuw 

A.H.P.J. Brouwers (A) Trommelduiven 

M. DeMeur BE Brünner Kropper 

D.C.J. van Doorn (C) Duitse Modena 

P.J.J. Goossens (C) Smijter, Speelderke, Ringslager, Voorburgse 

schildkropper, overige kroppers 

R. Hagenauw (C) Holle Kropper 

J.G.M. Hartman (A) Oud Hollandse Kapucijn 

R.A.M. Joosten (A) Pauwstaart 

G.H.J. Kelderman (A) Brünner Kropper 

J.E.G. Leeflang (A) Kleurduiven kaalbenig, Vinkduiven 

J.G.H.M. de Poel (C) Oud Hollandse Meeuw 

H.B. Schwarz (A) Nedrlandse Tuimelaarrassen, Oud Hollandse Tuimelaar, 

Kortsnavelige Tuimelaar 

J.J. v.d. Siepkamp (A) Engelse Kropper, Engelse Dwergkropper 

G. Simonis (A) Spaanse kropperrassen 

J. Spaepen (A) Wratduiven, overige kipduiven, Bagadet 

P.L. v.d. Spek (C) Norwich Kropper, zeldzame kropperrassen 

 (C) Italiaanse meeuw, Raadsheer, Indiase pauwstaart, 



M.B. Treffers Antwerpse Smierel 

M.C. van Uden (A) Groninger slenk, Gelderse slenk, overige tuimelaars, 

Krulduiven, Schmalkaldener Moorkop 

J.M. Verdeuzeldonk (C) Figurita meeuw, Raadsheer, Indiase Pauwstaart 

A.P. Visser (A) Kleurpostduiven, Nederlandse schoonheidspostduif, 

Duitse schoonheidspostduif 

C.J. Voerman (C) Overige vormduiven, Damascener 

C.J de Wit (C) Duitse Modena 

 

HOOFDEREPRIJSKEURMEESTERS: 

 

Voorzitter: H.B. Schwarz 

Leden: M. DeMeur, J.E.G. Leeflang 

 

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

DWERGHOENDERS, SIERVOGELS, 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 hoen € 100,= 

E.P. 5. Mooiste hoen ander geslacht € 100,= 

E.P. 6. Mooiste dwerghoen € 100,= 

E.P. 7 Mooiste dwerghoen ander geslacht € 100,= 

E.P. 8 Mooiste siervogel € 100,= 

E.P. 9 Mooiste gedomesticeerde watervogel € 100,= 

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

E.P. 11 Mooiste Serama € 100,= 

E.P. 12 Mooiste sierduif € 100,= 

E.P. 13 Mooiste sierduif ander geslacht € 100,= 

 

Voor de hoofdereprijzen 1 t/m 13 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 50 dieren in de diergroep Serama: € 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. 14 Mooiste konijn EUROPESE KLASSE € 50,= 

E.P. 15 Mooiste konijn groep KLEUR € 50,= 

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



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

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

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

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

E.P. 21 Mooiste konijn groep AFWIJKENDE HAARSTRUCTUUR € 50,= 

E.P. 22 Mooiste hoen groep NEDERLANDSE RASSEN € 50,= 

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

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

 

E.P. 25 Mooiste dwerghoen groep NEDERLANDSE RASSEN € 50,= 

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

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

E.P. 28 Mooiste sierduif groep KROPPERS € 50,= 

E.P. 29 Mooiste sierduif groep KIP-, WRAT-, en VORMDUIVEN € 50,= 

E.P. 30 Mooiste sierduif groep MEEUWEN, STRUCTUUR- 

 en TROMMELDUIVEN € 50,= 

E.P. 31 Mooiste sierduif groep KLEURDUIVEN € 50,= 

E.P. 32 Mooiste sierduif groep TUIMELAARS en HOOGVLIEGERS € 50,= 
 

Voor de ereprijzen 14 t/m 32 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 13 komen de geldereprijzen 15 t/m 32 te 

vervallen. 
 

 

EREPRIJZEN KLN DIERGROEPEN: 
 

E.P. 33 Mooiste van de diergroep AOC klasse € 30,= 

 

Voor de ereprijs 33 geldt: 

meer dan 50 dieren per diergroep: € 30,= 

meer dan 25 dieren per diergroep: € 20,= 

meer dan 15 dieren per diergroep: € 15,= 

minder dan 15 dieren per diergroep: € 10,= 

 

 

KEURMEESTERSPRIJZEN KONIJNEN, CAVIA’S, HOENDERS, 

DWERGHOENDERS, SIERVOGELS, 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. 



1 x A prijs € 10,= (in catalogus vermeld als EP 34) 

1 x B prijs € 7,50 (in catalogus vermeld als EP 35) 

2 x C prijs € 5,= (in catalogus vermeld als EP 36) 

2 x D prijs € 4= (in catalogus vermeld als EP 37) 

9 x E prijs € 3,= (in catalogus vermeld als EP 38), 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. 39 Beste dier van een jeugdlid per diergroep: glassculptuur 

mits in concurrentie en met minimum predicaat ZG 
 

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. 40 Collectie diergroep konijnen: € 50,= 

E.P. 41 Collectie diergroep cavia’s: € 25,= 

E.P. 42 Collectie diergroep hoenders: € 25,= 

E.P. 43 Collectie diergroep dwerghoenders: € 50,= 

E.P. 44 Collectie diergroep siergevogelte: € 25,= 

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

E.P. 46 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. 

 

EXTRA PRIJZEN: 
 

E.P. 47 Fraaiste dwerghoen van de tentoonstelling: ”Piet van Wezel 

herinneringsprijs”: wandbord 

Deze prijs wordt tijdens de officiële opening uitgereikt 
 

E.P. 48 Fraaiste N.H.D.: grote beker, beschikbaar gesteld door J.J.M. Janssen  
 

E.P. 49 Beste drietal hangoorrassen konijnen (van één ras, met uitzondering van N.H.D.): 

beeldje “Emilia van Nassau”, beschikbaar gesteld door Combinatie Arbeider 

E.P. 50 Beste drietal Hollandse Krielen: beeldje “Emilia van Nassau”, beschikbaar gesteld 

door Combinatie Arbeider 

E.P. 51 Beste drietal Holle Kroppers: beeldje “Emilia van Nassau”, beschikbaar gesteld door 

Combinatie Arbeider 

N.B.: voor E.P. 49, E.P. 50 en E.P. 51 geldt: bij een gelijk puntenaantal volgt een loting. 

 



Renkum en Omstreken GELDERLANDSHOW prijzen: 

E.P. 52 Per konijnenras met minimaal 10 ingezonden 3 prijzen van  € 5,= 

 Ter vrije beschikking van de keurmeester, minimaal predicaat ZG 94 

 Deze prijzen moeten worden toegekend aan dieren die geen andere prijs gewonnen 

hebben. 

E.P. 53 Per konijnenras met minimaal 25 ingezonden 3 prijzen van  € 7,50 

 Ter vrije beschikking van de keurmeester, minimaal predicaat ZG 94 

 Deze prijzen moeten worden toegekend aan dieren die geen andere prijs gewonnen 

hebben. 

E.P. 54 Elke cavia en kleine knager keurmeester mag over zijn keuring 3 prijzen van 

€ 7,50 toekennen. 

 Ter vrije beschikking van de keurmeester, minimaal predicaat ZG 94 

 Deze prijzen moeten worden toegekend aan dieren die geen andere prijs gewonnen 

hebben. 
 

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. Zie binnenkant van de omslag.) 

E.P. 55 Fraaiste Oud Hollandse Kapucijn 

E.P. 56 Fraaiste Engelse Nonduif 

E.P. 57 Fraaiste Duitse Modena 

 

Bondsshow Kleine Knagers, eendaagse keuring 

 
Op zaterdag  15 december 2018 wordt er in samenwerking met de NKV de bondsshow 

Kleine Knagers gehouden, in de vorm van een eendaagse keuring (aanvang 10.00 uur). 

Inschrijven uitsluitend via de tentoonstellingsadministratie “Gelderlandshow”. 

Alle ingeschreven kleine knagers worden op de eendaagse show gekeurd. 

De dieren worden vermeld in de catalogus, de predicaten worden vermeld op de website. 

Alle inzenders van kleine knagers moeten in het bezit zijn van een KLN fokkerskaart. 

Keurmeesters: A. Bennink – Schilder(A), A.M. Vermeulen – Slik(A) en H.M.G. van Raay 

(C) 

 

Inschrijfgeld € 2,50 per dier 

Administratiekosten € 3,00 per inzender 

Catalogus  € 6,50 (één per gezin/adres) 

Ter promotie van de eendaagse keuring bij de Gelderlandshow ontvangt iedere inzender 

ook dit jaar een eenmalig toegangsbewijs op naam. 

 

Voor het prijzenschema clubshow NKV zie almanak 2018. 

De Gelderlandshow stelt voor elke van de 5 subgroepen (Tamme ratten, Muizen, Gerbils, 

Syrische hamsters en Dwerghamsters) een prijs beschikbaar.  

Zijn er meer dan 15 dieren in een diergroep, dan komt er een prijs bij. 

 

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij de tentoonstellingssecretaris Astrid van Rens 

(024-3585368) of bij de contactpersoon NKV Anneke Vermeulen (055-8444908) 



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. 38 
Tevens stelt de K.L.N. afdeling Gelderland op deze provinciale bondstentoonstelling  

beschikbaar: 

E.P. 58. Mooiste van elke diergroep: een plaquette 
 

Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN): 

Secretaris: G.J.R. Tiemes, Kruizemunt 84, 8252 BN Dronten. Tel. 0321-337358 /  

06-40176696, e-mail: secretaris@kleindierliefhebbers.nl 

 

400 Kleindier Liefhebbers Nederland stelt voor dieren in alle KLN-diergroepen op alle 

erkende tentoonstellingen voor zowel de erkende als de AOC en Vrije Klasse een 

KLN-prijs van  € 5,00 beschikbaar per 20 ingeschreven dieren, mits het predicaat 

tenminste ZG is. Ook dieren met buitenlandse EE merken of oorspronkelijke 

soorten sier- en watervogels met ringen van Aviornis en de NBvV 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. 

Toekenning 

a. De keurmeester kent per 20 ingeschreven nummers één KLN-prijs toe; bij een restant van 

11 of meer mag de keurmeester één prijs extra toekennen. 

b. De prijzen moeten naar rato verdeeld worden over de door de keurmeester gekeurde 

diergroepen. 

c. De prijzen zijn ter vrije beschikking van de keurmeester. Ze worden bij voorkeur toegekend 

aan dieren waaraan nog geen andere prijzen zijn toegekend en die er op één of andere wijze 

uitspringen of relatief bijzonder zijn (moeilijkheidsgraad/zeldzaamheid in combinatie met 

relatief hoge kwaliteit). 
 

Nederlandse Bond van Sierduiven-Liefhebbers-Verenigingen (NBS): 
Secretaris: D. Meesters, Aalmoezenier Verheggenstraat 16,6221 TG Maastricht 

Telefoon: 06-30414170  (bvk na 18.00 uur), e-mail: secretaris@sierduif.nl 
 

Prijzenschema Bondsshow  
809. Per keurmeester een NBS-Erecertificaat en € 10,- voor de fraaiste jonge sierduif van zijn 

keuring, minimaal 96 punten en bij een keuring van minimaal 60 ingeschreven sierduiven per 

keurmeester  

810. Per keurmeester een NBS-Erecertificaat en € 10,- voor het fraaiste dier van zijn keuring, 

minimaal 96 punten en bij een keuring van minimaal 60 ingeschreven sierduiven per 

keurmeester. Indien dit dier dezelfde is als die van ereprijs 809, komt deze prijs toe aan het op 

1 na fraaiste dier van de keuring, ongeacht leeftijd  

 

811. Kampioenswimpel voor de fraaiste jonge doffer van de show  

812. Kampioenswimpel voor de fraaiste jonge duivin van de show  

De Kampioenswimpels worden aan de winnaars uitgereikt tijdens de eerstvolgende Algemene 

Ledenvergadering van de NBS.  

 



813. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste oude doffer  

814. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste oude duivin  

815. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste jonge doffer  

816. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste jonge duivin  

817. Plaquette Entente Européene d’Aviculture voor de fraaiste sierduif van de show (indien 

plaquette beschikbaar is)  

818. K-prijs van € 6,- ter vrije beschikking van de keurmeester.  

819. R-prijs van € 4,00 per 20 ingeschreven sierduiven, ter vrije beschikking van de 

keurmeester.  

De R-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs aan is toegekend; zie voorwaarden 

onder d.  

 

Prijzen alleen te winnen door jeugdleden jonger dan 17 jaar:  

820. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste doffer  

821. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste duivin  

 

Extra prijzen speciaalclubs:  

Voor rassen waarvan de speciaalclubs de clubshow bij de Bondsshow hebben ondergebracht, 

worden extra prijzen beschikbaar gesteld. In die rassen mag een keurmeester toekennen:  

822. E-prijs van € 4,00 per 20 ingeschreven sierduiven ter vrije beschikking van de keurmeester 

binnen de rassen van die speciaalclub.  

De E-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs aan is toegekend; zie voorwaarden 

onder d. 

 

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

beschikbaar gesteld door de speciaalclubs zie almanak 2018 
 

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 15 december 2018), hoenders, dwerghoenders, Serama’s, sier- 

en watervogels (ook watervogels die gekortwiekt zijn), oorspronkelijke duiven en sierduiven. 

Tevens AOC klasse en Europese Klasse. 

Voor konijnen geen C-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 expositiemateriaal. 
 

Artikel 4. 

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 per enkel nummer. Bij 8 of meer inzendingen bedraagt het 

inschrijfgeld € 4,50 per enkel nummer.  

Inschrijfgeld kleine knagers € 2,50 Inschrijfgeld trio’s € 9,00. Inschrijfgeld koppels € 7,00. 

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 vrijdag 16 november 2018 
 

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! 
 

Bij voorkeur bij het inschrijven van konijnen de entverklaring RHD type 2 gelijktijdig 

met het inschrijfblad mee sturen! 
 

Gelijktijdige overmaking , doch uiterlijk 1 december 2018, van de verschuldigde kosten op 

Rabobank IBAN NL78RABO010.72.21.675  t.n.v. De Gelderlandshow, 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 13 december 2018  tussen 17.00 uur en 21.30 uur in de 

tentoonstellingshal Olympic Sport en Evenementencentrum, Nieuweweg 203, 

6603 BM Wijchen, ingekooid worden. Op vrijdag 14 december 2018 worden geen 

inzendingen meer ingekooid. 
 

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 14 december 2018 en is zonder beroep, tenzij klaarblijkelijk 

een vergissing heeft plaatsgevonden, zulks ter beoordeling van het tentoonstellingsbestuur. 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 13 december 2018 om 8.00 uur met koffie en taakverdeling. 

De afbraak begint zondag 16 december 2018 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 op zaterdag 15 december en op zondag 16 december 

2018 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. Het verkoopbureau is op vrijdag 14 december 2018 geopend vanaf 17.30 uur. 
 

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 (op 

naam)  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 15 december 2018, 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 predicaat 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 18. 

De uitslaglijsten van de keurmeester zijn bepalend voor de uitslag. 
 

Artikel 19. 

Gekochte dieren moeten op zondag 16 december 2018 tussen 14.00 uur en 15.30 uur worden 

opgehaald 
 

Artikel 20. 

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

Artikel 21. 

Privacy verklaring: 

Door in te zenden op de  Gelderlandshow gaat u akkoord met het volgende: 

- Uw NAW gegevens, e-mail adres, telefoonnummer, kleindierenvereniging waar u lid van 

   bent, alsmede uw bondsnummer worden geregistreerd in onze administratie welke 

   door het tentoonstellingssecretariaat beheerd wordt. 

-  De gegevens worden bewaard om u in de toekomst een vraagprogramma te kunnen sturen. 

-  U gaat akkoord dat uw NAW gegevens en bondsnummer worden afgedrukt in       

    onze catalogus. 

-  U gaat akkoord dat u of uw dieren gefotografeerd kunnen worden op onze show. 

   Deze foto’s worden enkel gebruikt ter promotie van onze show op o.a. de website en onze  

   facebookpagina. 

-  De namen van de hoofdereprijs winnaars, met de desbetreffende dieren, zullen op onze site  

    vermeld worden. 

-  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen uit ons      

    archief. 

-  Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, dient      

    u contact met het tentoonstellingssecretariaat op nemen. 

 

 



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. 

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 zijn van een 

kopie van de RHD-entverklaring. Deze verklaring moet getekend zijn door de eigenaar en de 

dierenarts die de enting heeft verricht en moet een opgave te bevatten van het ras, de te 

exposeren oormerken en de toegepaste entstof. 

 

VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN PLUIMVEE: 

Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoenders, dwerghoenders en siervogels worden 

toegelaten van fokkers die al hun hierboven genoemde dieren hebben laten enten tegen pseudo-

vogelpest (NCD). 

Elke inzending hoenders, dwerghoenders en siervogels dient vergezeld te gaan van een 

entverklaring. Deze entverklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en door de dierenarts 

die de enting heeft verricht. De entverklaring dient een opgave te bevatten van het ras, het 

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

Uit de verklaring dient voorts te blijken dat de dieren van de betreffende fokker tenminste twee 

weken en ten hoogste vijf maanden voor de aanvang van de tentoonstelling zijn geënt volgens 

een toegestane methode. 

Het origineel van de entverklaring wordt bewaard bij de vereniging waarvan men lid is. 
 

AAN DE GELDERLANDSHOW 2018 WERKEN MEE: 

Verenigings-Clubshow: 
Sierduivenvereniging “Keizer Karel” Nijmegen 

Vooruitgang Beuningen 

Betuwse Kleindier Vereniging 

Oude Rijn Lobith 

R184 Bedburg-Hau (Duitsland) 

 

Eendaagse keuring: 

Kleine Knagers 

 

Speciaalclub-Clubshow: 
Nederlandse Zilver Club (106) 

Nationale Wenerclub (108) 

Nederlandse Vereniging van Angorakonijnenfokkers (116) 

Nederlandse Hangoor Dwergen Club (120) 

Ned. Knaagdierenfokkers Vereniging (161) 

Nederlandse Sebright Club (223) 

Engelse kropper & Dwergkropperclub (303) 

Nederlandse Norwich Kropper Club (304) 

Nederlandse Brünner Kropper Club (305) 

Holle Kropper Club (306) 

Speciaalclub voor Zeldzame Kropperrassen (311) 



Schoonheids Postduiven Club (315) 

Nederlandse Wrat- & Kipduiven Speciaalclub (316) 

Kingduivenspeciaalclub (317) 

Engelse Modena Club Nederland (318) 

Duitse Modenaclub Nederland (319) 

Oud-Hollandse Meeuwclub (320) 

Antwerpse Smierelclub, 2
e
 clubshow (321) 

Figurita Club Nederland (322) 

Meeuwenclub (323) 

Pauwstaartclub (325) 

Oud-Hollandse Kapucijnen-Fokkers Club (328) 

Krulduif, Schmalkaldener Moorkop en Trommelduivenclub (329) 

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

Deense Tuimelaars Club (335) 

Vereniging van Nonduivenvrienden in Nederland (338) 

Felegyhazer Tuimelaar Club (340) 

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

 

Districtshow: 
Nationale Vlaamse Reuzen Club (101) 

Hangoorfokkersclub (103) 

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

Nationale Polen en Kleurdwergenclub & Polish (121) 

Welsumerclub (208) 

Hollandse Krielenfokkers Club (214) 

Nederlandse Speciaalclub voor Duitse Hoenderrassen (220) 

Nederlandse Leghorn Club (225) 

Nederlandse Rocks Club (227) 

Nederlandse Wyandotte Club (228) 

New Hampshire Fokkersclub (230) 

Brahmaclub (232) 

Cochinclub (233) 

Chabo Liefhebbers Club (238) 

Hollandse Kropper Club (301) 

Nationale Voorburgse Schildkropper Club (302) 

Steiger- en Stellerkropperclub (309) 

Damascener Club Nederland (314) 

Chinese Meeuwenclub (324) 

Speciaalclub van Ringslagerrassen en de Smijter (343) 

Tentoonstellings Tippler Club Nederland (344) 

 

Verdere vermeldingen: 

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

Nederlandse Kleurduiven liefhebbers Vereniging (331) 

Gezamenlijke Oosterse Roller club (339) 

Speciaalclub Iberische Sierduivenrassen (345) 



 

Gelderlandshow 2018 
Op 14, 15 en 16 December: Dé ideale datum! 

Fraaie Locatie Centraal in het land! 
 

 
 

Ruim 2.500 dieren! 
 

NBS Bondsshow 
 

Bondsshow Kleine Knagers 
 

Maar liefst 15 prijzen per Keurmeester! 

(mede dankzij KLN Gelderland) 
 

Spreiding van de prijzen 
 

Maximaal prijzenschema 60% van inschrijfgeld wordt uitgekeerd 
 

Schrijf nu in! (sluiting inschrijving 16 November) 
 

Voor meer informatie én het vraagprogramma: www.gelderlandshow.nl 

Of bel 06-57278921 (Astrid van Rens) of 06-16706721 (Annita Schothorst) 
 



 

Voor ieder huisdier het juiste 

voer!  
 

 
 

 
Since 
1845 


