


VOORWOORD:  

 

Het is ons een groot genoegen u toch het 

vraagprogramma van de 60e Gelderlandshow te 

kunnen aanbieden. Wij als tentoonstellingsbestuur 

wisten in 2019 niet wat ons allemaal te wachten stond, 

toen we de deur achter ons dicht trokken van het 

Olympic Sportcentrum te Wijchen.  We wisten dat het 

Sportcentrum te koop stond. Je blijft dan toch hopen 

dat je het ook weer van de nieuwe eigenaar kunt 

blijven huren. Maar als er dan een telefoontje komt,  

jullie kunnen als Gelderlandshow geen gebruik meer 

maken van het complex,  valt dat koud op je dak. Wat nu??!! 

Nu waren wij echt genoodzaakt elders een onderkomen te vinden.  

Dit leek te lukken in Druten. Echter hebben wij zeer recent (eind maart) moeten vernemen, dat 

wij geen gebruik meer kunnen maken van deze locatie.  

De coronapandemie heeft vele diepe sporen nagelaten in onze liefhebberij.  

Geen tentoonstellingsseizoen en vele locaties zijn noodgedwongen overgegaan op andere 

inkomstenbronnen, waardoor vele organisaties niet meer terecht kunnen in hun vertrouwde 

locaties, zo ook wij. 

 

Echter, de Gelderlandshow heeft een nieuwe locatie kunnen vinden om in december haar 

Kleindierententoonstelling te houden. De Gelderlandshow 2021 zal worden gehouden van 

donderdag 16 t/m zaterdag 18 december in Hart van Holland “De Loods” te Nijkerk. Dit 

jaar hopen wij de tentoonstelling een extra feestelijk tintje te geven met de viering van ons 60-

jarig jubileum.  

 

Dit jaar stelt ook de Koninklijke Nederlandse Vereniging Ornithophilia de “Grote Prijzen 

van Nederland” beschikbaar, te weten € 100,- en een oorkonde in elke diergroep op onze 

show. Daar zijn wij hen zeer erkentelijk voor. Ik durf best te zeggen dat wij als 

Gelderlandshow het meest uitgebreide prijzenpakket van Nederland hebben. 

 

U zult begrijpen dat een tentoonstelling met ongeveer 3500 kleindieren, de nodige voeten in de 

aarde heeft organisatorisch. Ons motto is altijd geweest, vele handen maken licht werk. Met 

deze instelling gaan wij uiteraard ook deze nieuw uitdaging weer aan. Graag zouden wij u 

willen vragen als Gelderse inzender, bezoeker of als vereniging(en),  uit de regio om ons hierbij 

te ondersteunen. Alle medewerkers zullen we met open armen ontvangen!! 

Zodat de Gelderlandshow ook in de toekomst kan blijven bestaan. Want weg is weg, en komt 

nooit meer terug.  

 

Tot slot: wij als bestuur zullen u en uw dieren met veel enthousiasme ontvangen. Uw dieren zal 

het aan niets ontbreken tijdens de show.  

Wij hopen op een mooie en gezellige show om ons jubileum te vieren! 

 

Met sportgroeten, 

Reijer Schothorst 

 



 

We zijn er allemaal bij, toch? 

 

Onder enig voorbehoud mogen we vaststellen dat we 

eindelijk weer onze dieren mogen exposeren. Dat geldt 

ook voor onze bondsshow. Twee jaar geleden hebben we 

deze voor twee jaar toegekend aan de Gelderlandshow, 

toen in Druten.  

Er is inmiddels het een en ander gebeurd. Op de eerste 

plaats kon de show in december 2020 niet doorgaan 

vanwege de opgelegde beperkingen. In het voorjaar van 

2021 bleek ook nog dat de locatie in Druten niet langer beschikbaar was voor de 

Gelderlandshow, zonder dat ze er ooit geweest waren. Het zoeken naar een nieuwe locatie 

leverde op verschillende gebieden heel wat problemen op. Gelukkig zijn ze er uit gekomen met 

een prachtige hal in Nijkerk. Mooi in het centrum van het land met uitstekende faciliteiten en 

een prima uitstraling. 

 

Voor de sierduivenliefhebbers dus een uitstekende plaats om de dieren te showen. Gezien ook 

de beperkte mogelijkheden om in ieder geval het komende tentoonstellingsseizoen in het 

buitenland te showen, is dit de uitgelezen kans om de dieren bij een groot publiek voor het 

voetlicht te brengen.  

Ik hoef de positieve kanten van deze Gelderlandshow niet uitgebreid te noemen. U kent ze 

immers. Een meer dan gekwalificeerde organisatie, een perfecte datum, een fantastisch 

keurmeestercorps en een voortreffelijke verzorging van uw dieren. 

 

De hopelijk voorgoed achter ons liggende  omstandigheden zoals de lockdown van vorig jaar 

en de beperkende maatregelen die toen golden waardoor we een seizoen lang niet hebben 

kunnen showen, maken onze tentoonstellingen van komend seizoen tot nog belangrijker 

evenementen voor het showen van onze dieren. We zijn allen razend benieuwd naar wat onze 

collega-fokkers het afgelopen jaar gekweekt hebben en we willen natuurlijk met onze eigen 

dieren graag de competitie aangaan. Laten we dit seizoen dan ook als een kans zien en massaal 

inzenden op de Nederlandse sierduivenshows! 

 

Gezien al deze zaken is de bondsshow dan ook bij uitstek de tentoonstelling waarop we in de 

beste gelegenheid zijn om onze hobby met zijn allen uit te oefenen. 

We zijn er allemaal bij, toch? 

 

Thom Laming 

Voorzitter NBS 

 
 
 
 
 
 
 

 



VRAAGPROGRAMMA NATIONALE TENTOONSTELLLING, 

NBS BONDSSHOW,  PROVINCIALE BONDSSHOW KLN GELDERLAND: 

DE GELDERLANDSHOW 

waarbij ondergebracht eendaagse keuring Kleine Knagers 
 

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 16 tot en met 18 december 2021 in 

Hart van Holland – “De Loods”, Berencamperweg 12, 3861 MN NIJKERK 

 

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 2e 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 erevoorzitter 
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 

R. Schothorst voorzitter, telefoon: 06-24416354  

A. Schothorst algemeen secretaris 
Kenneth Bouwman penningmeester 
Astrid van Rens tentoonstellingssecretaris & administratie 

 telefoon: 024-3585368 / 06-57278921 
 e-mail: gelderlandshow@gmail.com 
J.J.M. Janssen algemene zaken 

W. Kersten algemene zaken, leiding verloting 
R.M.M. Peters 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.G.A.L. Evers namens Betuwse Kleindier Vereniging 

R.M.M. Peters namens  SV Keizer Karel Nijmegen 
 



Gedelegeerden Facilitair Bureau.: 

W.A. Poortinga, Burg. v.d. Borchstraat 41, 7451 CG Holten Telefoon: 06-39795609, 

e-mail: wimpoortinga@solcon.nl  

 

J. Korsuize, Industriekade 3. 2172 HV Sassenheim. Telefoon 06-16425565,  

e-mail: co.korsuize@kpnmail.nl 
 

Dierenarts: Wellensiek Dierenartsen, Holkerweg 52, 3861 PB Nijkerk. 

Telefoon 033-2460305 

 

TENTOONSTELLINGSSECRETARIS 

Astrid van Rens, Jachthuisstraat 9, 6581 AP Malden 

telefoon: 024-3585368 of  06-57278921 

e-mail: gelderlandshow@gmail.com 
 

INSCHRIJFFORMULIEREN (te downloaden op www.gelderlandshow.nl) STUREN OF 

MAILEN NAAR BOVENSTAAND ADRES!: 
BELANGRIJK: INZENDERS DIE INZENDEN PER E-MAIL ONTVANGEN EEN 

ONTVANGSTBEVESTIGING. 

LET OP: per diergroep 1 inschrijfformulier! 
 

Inschrijfgelden: Door éénmalige machtiging  middels automatische incasso, óf via 

overschrijving op bankrekening Gelderlandshow vóór 1 december naar: IBAN 

NL78RABO010.72.21.675, onder vermelding van de naam van de inzender. 
 

Voor het publiek is de tentoonstelling geopend: 

donderdag 16 december 2021 van 19.00 uur tot 22.00 uur 
(catalogus beschikbaar vanaf vrijdag 17 december 2021) 

vrijdag 17 december 2021 van 10.00 uur tot 22.00 uur 

zaterdag 18 december 2021 van 10.00 uur tot 16.00 uur 
 

De kassa is op zaterdag 18 december 2021 geopend tot 15.45 uur. 

Na 16.00 uur  kunnen de dieren worden afgehaald.  

 



KEURMEESTERS KONIJNEN: 

 

P.A. Bakker (A) Wener, niet genoemde rassen 

Th.L. van’t End (A) Pool roodoog en Pool blauwoog 

A.G. Hertogh (B)  Groot Zilver, Klein Zilver, Tan, Rus 

H.G.M. de Klein (A) Hangoorrassen, Hollander 

M.L.J.M. Kok (A) Kleurdwerg patroon 

J. Meijer (B) N.H.D. 

A.G. Oomen  (A) Europese Klasse 

T. Spijkerman (B) Vlaamse Reus, Groot Lotharinger,. W.N.Z. 

J. v.d. Steeg (A) Kleurdwerg wildkleur 

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

A.A. Verrijdt (A) Zilvervos, Thüringer, Sallander, Alaska, Havana 

A.L.F. de Vos (A) Kleurdwerg overige kleuren, Polish 

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

 

HOOFDEREPRIJS KEURMEESTERS: 
 

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

 leden: A.L.F de Vos, N. van Vugt – v.d. Putten 

   

Groep 1 (KLEUR): voorzitter: M.L.J.M. Kok 

 leden: P.A. Bakker, Th. L. van’t End 

   

Groep 2 (TEKENING):  gelijk aan groep 1 

   

Groep 3 (VERZILVERING): voorzitter: N. van Vugt – v.d. Putten 
 leden: A.G. Oomen, A.A. Verrijdt 

   

Groep 4 (KLEURPATROON):  gelijk aan groep 3 

   

Groep 5 (WIT):  gelijk aan groep 3 

   

Groep 6 (HANGOREN): voorzitter: D.P. Stobbelaar 
 leden: H.G.M. de Klein, J. v.d. Steeg 

   

Groep 7 (AFW. HAARSTR.):  gelijk aan groep 6 
 

KEURMEESTER CAVIA’S: 

 

A.A. Verrijdt (A) tevens HEP 

 



KEURMEESTERS HOENDERS: 

 

H.S. Fennema  (C) Lakenvelder, Vorwerkhoen 

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

A.F.J. Rijs (A) R.I.R., Cochin, Sussex, overige rassen 

J.H.W. Tenbergen (C) Brabanter, Kraaaikop, Nederlandse Uilebaard, Hollands 

Hoen, Groninger Meeuw, Fries Hoen, Barnevelder, 

Welsumer 

W. Voskamp (A) Duitse rasen, Vechthoenders 

 

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

 

HOOFDEREPRIJS KEURMEESTERS: 

 

Voorzitter: R.S. Gatti 

Leden: G.J. Glastra, A.F.J. Rijs 

 

KEURMEESTERS DWERGHOENDERS: 

 

R.S. Gatti (A) Hollandse kriel, Sebright, Java kriel 

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

K. v.d. Hoek (A) Belgische rassen, Lakenvelder kriel, Vorwerk kriel 

A.F.J. Rijs (A) R.I.R. kriel, Cochin kriel, Sussex kriel, overige rassen 

A. v.d. Streek (B) Hollandse kriel 

W. Voskamp (A) Duitse rassen, Vechthoenders, Chabo 

F. v.d. Wal (A) Nederlandse rassen 

 

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

 

HOOFDEREPRIJS KEURMEESTERS: 
 

Voorzitter: W. Voskamp 

Leden: K. v.d. Hoek, F. v.d. Wal 
 

KEURMEESTER SERAMA’S 
 

G.J. Glastra  
 

KEURMEESTERS SIERVOGELS en OORSPR. DUIVENRASSEN: 
 

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

N.H. van Wijk (A) Oorspronkelijke duiven, lachduiven 
 

KEURMEESTERS WATERVOGELS: 
 

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

N.H. van Wijk (A) Gedomesticeerde watervogels 



KEURMEESTERS SIERDUIVEN: 
 

D. Admiraal (A) Duitse Modena 

G. Adriaanse (C) Kleurpostduiven 

A.S.M. van Apeldoorn (A) Spaanse Kropperrassen 

M. Apperlo  (A) Oud Hollandse Kapucijn 

A. Bood (C) Pauwstaart 

D.C.J. van Doorn (C) Damascener 

J. Erlemann DE Arabische Trommelduif 

R. Hagenauw (C) Hollandse Kropper, Voorburgse Schildkropper 

W.B. Halsema (A) Oosterse rollers, Gelderse en Groninger Slenken 

J.G.M. Hartman (A) King 

R.A.M. Joosten (A) Nonduif 

G.H.J. Kelderman  (A) Brünner Kropper 

H.H.M. Kocken (C) Kleurduiven, kaalbenig & overig 

J.E.G. Leeflang (A) Thüringer Vleugelduif, Spreeuwduif 

E. Meijer (C) Overige Nederlandse Tuimelaarrassen 

K. Nicolaij (C) Nederlandse & Duitse Schoonheidspostduif, Genuine 

Homer, Giant Homer, Show Racer 

W. Nieuwenhuis (C) Kleurduiven, vedervoetig 

P. Paridaen BE Vinkduif 

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

R. Scheschi DE Arabische Trommelduif 

H.B. Schwarz (A) Oud Hollandse Tuimelaar 

J.J. v.d. Siepkamp (A) Ringslagers 

G. Simonis (A) Italiaanse Meeuw, overige Meeuwenrassen 

J. Spaepen (A) Kip-, Wrat- & Vormduiven 

P.L. v.d. Spek (C) Overige Kropperrassen 

A.P. Stout (C) Figurita Meeuw, kortsnavelige Tuimelaars 

M.B. Treffers (C) Pauwstaart 

L. van Droogenbroeck BE Duitse Modena 

J.M. Verdeuzeldonk (A) Felegyhazer Tuimelaar, Krulduven, overige 

Trommelduiven 

A.P. Visser (A) Overige Tuimelaarrassen 

W. de Wal (A) Overige Schoonheidspostduiven 

D. de Zeeuw (C) Holle Kropper 
 

HOOFDEREPRIJSKEURMEESTERS: 
 

Voorzitter: W. de Wal 

Leden: M. Apperlo, R.A.M. Joosten 

 



 
 

GROTE PRIJZEN 2021 VOOR ALLE DIERGROEPEN 

AANGEBODEN DOOR K.N.V. ORNITHOPHILIA:  
 

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 Doffer oud € 100,= 

E.P. 14. Mooiste sierduif Duivin oud € 100,=  

E.P. 15. Mooiste sierduif Doffer jong € 100,= 

E.P. 16. Mooiste sierduif Duivin jong € 100,=  

 

Voor de hoofdereprijzen 1 t/m 16 geldt: 

meer dan 250 dieren per diergroep: € 100,= (+ oorkonde) 

meer dan 150 dieren per diergroep: € 60,= (+ oorkonde) 

meer dan 100 dieren per diergroep: € 40,= (+ oorkonde) 

minder dan 50 dieren per diergroep: € 25,= (+ oorkonde) 

 

EREPRIJZEN  KONIJNEN, HOENDERS, DWERGHOENDERS en SIERDUIVEN: 
 

E.P. 17 Mooiste konijn EUROPESE KLASSE (*) € 50,= 

E.P. 18 Mooiste konijn groep KLEUR (*) € 50,= 

E.P. 19 Mooiste konijn groep TEKENING (*) € 50,= 

E.P. 20 Mooiste konijn groep VERZILVERING (*) € 50,= 

E.P. 21 Mooiste konijn groep KLEURPATROON (*) € 50,= 

E.P. 22 Mooiste konijn groep WIT (*) € 50,= 

E.P. 23 Mooiste konijn groep HANGOREN (*) € 50,= 

E.P. 24 Mooiste konijn groep AFWIJKENDE HAARSTRUCTUUR (*) € 50,= 

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

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

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

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

 

 



E.P. 29 Mooiste dwerghoen groep EUROPESE RASSEN € 50,= 

E.P. 30 Mooiste dwerghoen groep OVERIGE RASSEN € 50,= 

(*) Deze prijzen worden beschikbaar gesteld door Renkum en Omstreken, Gelderlandshow 

prijzen. 

 

Onderstaande prijzen tevens aangeboden door K.N.V. ORNITHOPHILIA: 

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

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

E.P. 33 Mooiste sierduif groep KIPDUIVEN € 50,= 

E.P. 34 Mooiste sierduif groep WRATDUIVEN € 50,= 

E.P. 35 Mooiste sierduif groep MEEUWEN € 50,= 

E.P. 36 Mooiste sierduif groep STRUCTUURDUIVEN € 50,= 

E.P. 37 Mooiste sierduif groep HOOGVLIEGERS € 50,= 

E.P. 38 Mooiste sierduif groep TUIMELAARS € 50,= 

E.P. 39 Mooiste sierduif groep KLEURDUIVEN € 50,= 

E.P. 40 Mooiste sierduif groep TROMMELDUIVEN € 50,= 
 

Voor de ereprijzen 17 t/m 40 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 17 komen de geldereprijzen 18 t/m 40 te 
vervallen. 
 

EREPRIJZEN KLN DIERGROEPEN: 

E.P. 41 Mooiste van de diergroep AOC klasse € 30,= 

 

Voor de ereprijs 41 geldt: 

meer dan 50 dieren per diergroep: € 30,= 

meer dan 25 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 42) 

1 x B prijs € 7,50 (in catalogus vermeld als EP 43) 

2 x C prijs € 5,= (in catalogus vermeld als EP 44) 



  9 x D prijs € 3,= (in catalogus vermeld als EP 45)** 

** alléén voor de KLN diergroepen, 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. 46 Beste dier van een jeugdlid per diergroep: een ereprijs, 

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. 47 Collectie diergroep konijnen: € 50,= 

E.P. 48 Collectie diergroep cavia’s: € 25,= 

E.P. 49 Collectie diergroep hoenders: € 25,= 

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

E.P. 51 Collectie diergroep siergevogelte: € 25,= 

E.P. 52 Collectie diergroep watergevogelte: € 25,= 

E.P. 53 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. 54 Fraaiste dwerghoen van de tentoonstelling: ”Piet van Wezel 
herinneringsprijs”: wandbord 

Deze prijs wordt tijdens de officiële opening uitgereikt. 

E.P. 55 Fraaiste N.H.D.: grote beker, beschikbaar gesteld door J.J.M. Janssen  

 

E.P. 56 Lakenvelder Groot: beste resultaat van 3 aangekruiste dieren: “100 jaar –  

3 generaties – Pluim Lakenvelders Standaard”, beschikbaar gesteld door Driesje en 

Gerrit Pluim. 

E.P. 57 Lakenvelder Kriel: beste resultaat van 3 aangekruiste dieren: “100 jaar –  

3 generaties – Pluim Lakenvelders Standaard”, beschikbaar gesteld door Driesje en 

Gerrit Pluim. 

N.B.: voor E.P. 56 en E.P. 57 geldt: bij een gelijk puntenaantal beslist het lot. 

De prijzen E.P. 55 en E.P. 56 worden tijdens de afsluiting van de show uitgereikt. 

 
 



Eendaagse keuring Kleine Knagers 
 

Op zaterdag  18 december 2021 wordt er in samenwerking met de NKV een eendaagse 

keuring Kleine Knagers gehouden (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) en K. van Rossum (B) 

 

Inschrijfgeld € 2,75 per dier 

Administratiekosten € 3,00 per inzender 

Catalogus  € 7,50 (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 2021. 

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

Syrische hamsters en Dwerghamsters) een prijs beschikbaar. 

Deze prijzen worden geschonken door Renkum en Omstreken, Gelderlandshow prijzen. 

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 Katja van Rossum (06-40054541) 

 
EREPRIJZEN UITGELOOFD DOOR KLEINDIER LIEFHEBBERS GELDERLAND: 
 

PROVINCIALE K.L.N. BONDSTENTOONSTELLINGSPRIJZEN 

De K.L.N. afdeling Gelderland stelt voor de KLN diergroepen € 25,00 per keurmeester 

beschikbaar. Dit zijn de D-prijzen, E.P. 45 

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: B.T.M. Sanders, Van Galenstraat 4, 7622 XP Borne. Telefoon: 074-2664735 

e-mail: secretaris@kleindierliefhebbers.nl, www.kleindierliefhebbers.nl 

 

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

erkende tentoonstellingen voor zowel de erkende- als de internationale klasse, 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. Elke 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.M. Meesters, Aalmoezenier Verheggenstraat 16, 6221 TG Maastricht 

Telefoon: 06-30414170, e-mail: secretaris@sierduif.nl, www.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 kooinummers  

810. Per keurmeester een NBS-Erecertificaat en € 10,- voor de fraaiste sierduif op 1 na van zijn 

keuring, minimaal 96 punten en bij een keuring van minimaal 60 kooinummers  

 

811. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste doffer  

812. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste duivin  

813. K-prijs van € 7,50 voor de fraaiste op 2 na van de keurmeester  

814. 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.  

 

Prijs alleen te winnen door jeugdleden jonger dan 17 jaar:  
815. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste sierduif  

 

 

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:  

816. 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 2021 
 



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 18 december 2021), hoenders, dwerghoenders, Serama’s, sier- 

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

Tevens AOC klasse en Europese Klasse (konijnen). 

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 € 5,50 per enkel nummer. Inschrijfgeld kleine knagers € 2,75 

Inschrijfgeld trio’s € 11,00. Inschrijfgeld koppels € 8,50. 

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

Administratiekosten € 3,00 per inzender.   De catalogus kost € 7,50 en is verplicht, 1 per gezin. 

Voor jeugdleden is de catalogus niet verplicht. Alle inzenders van de ”Jeugdshow Laren 2021” 

kunnen bij de Gelderlandshow één dier gratis inzenden.  
 

Artikel 5. 
Sluiting inschrijving is vrijdag 19 november 2021, of eerder wanneer het maximaal aantal 

dieren bereikt is. Dit is diergroep-afhankelijk, en ter beoordeling van het 

tentoonstellingsbestuur. 
 

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!  

 
Betaling inschrijfgelden: door éénmalige machtiging  middels automatische incasso, óf via 

overschrijving op bankrekening Gelderlandshow vóór 1 december naar: IBAN 

NL78RABO010.72.21.675, 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.  
 

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 woensdag 15 december 2021  tussen 17.00 uur en 21.30 uur in de 

tentoonstellingshal, Hart van Holland – “De Loods”, Berencamperweg 12, 3861 MN 

Nijkerk, ingekooid worden. Op donderdag 16 december 2021 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 donderdag 16 december 2021 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. En is alleen toegankelijk 

voor keurmeesters en medewerkers. Degene die behulpzaam willen zijn tijdens de keuring 
kunnen dit vermelden op het inschrijfformulier. U kunt dan tevens uw voorkeur 

aangeven voor schrijver, aandrager, hulp voor opbouw en afbraak en/of hulp bij overige 

activiteiten op keurdag en tentoonstellingsdagen (in overleg). 

Het opbouwen begint woensdag 15 december 2021 om 8.00 uur met koffie en taakverdeling. 

De afbraak begint zaterdag 18 december 2021 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 vrijdag 17 december en op zaterdag 18 december 

2021 dagelijks geopend, met uitzondering van: 

-  vrijdag en zaterdag van 12.30 uur tot 13.15 uur. 

-  tijdens de jubileumreceptie/opening op vrijdagavond vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur. 

Het verkoopbureau is op donderdag 16 december 2021 geopend vanaf 19.00 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 € 1,50 per stuk.  

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 € 7,00 per persoon aan de kassa en bij bestelling via het 

inschrijfformulier  € 6,00 (€ 1,00 reductie). Kinderen onder 12 jaar en onder begeleiding € 1,00. 

Een doorlopend entreebewijs voor 1 persoon (op naam) kost € 12,00 aan de kassa en bij 

bestelling via het inschrijfformulier  € 11,00 (€ 1,00 reductie)  

Een catalogus kost € 7,50. 
 

Artikel 16. 

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

vrijdagmorgen. 

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

verkochte dieren worden afgerekend, vanaf  vrijdag 17 december 2021, 11.00 uur. 

(Zie hiervoor ook artikel 13 voor de uitzonderingen) 

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 zaterdag 18 december 2021 tussen 14.00 uur en 15.30 uur worden 

opgehaald (een aankoopbewijs is geen entreebewijs.) 
 

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. 

COVID-19: Voor actuele informatie met betrekking tot Corona maatregeIen op de show, volg 

onze website (www.gelderlandshow.nl) 
 

Artikel 23. 

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 2021 WERKEN MEE: 

 

Verenigings-Clubshow: 

Sierduivenvereniging “Keizer Karel” Nijmegen 

Vooruitgang Beuningen 

R184 Bedburg-Hau (Duitsland) 

 

Eendaagse keuring: 

Ned. Knaagdierenfokkers Vereniging, Clubshow (161) 

 

Speciaalclub-Clubshow: 
 

 

Ned. Russen, Californian & Nieuw Zeelanderclub, 2e clubshow (105) 

Nederlandse Zilver Club (106) 

Fa-Ro-De (107) 

Nationale Wenerclub (108) 

Nederlandse Vereniging van Angorakonijnenfokkers (116) 

Nederlandse Hangoor Dwergen Club (120) 

Nederlandse  Lakenvelder- en Vorwerkhoender Speciaalclub (212) 

Hollandse Krielenfokkers Club (214) 

Nederlandse Leghorn Club (225) 

Nederlandse Norwich Kropper Club (304) 

Nederlandse Brünner Kropper Club (305) 

Holle Kropper Club (306) 

Speciaalclub voor Zeldzame Kropperrassen (311) 

Damascener Club Nederland (314) 

Schoonheids Postduiven Club (315) 

Kingduivenspeciaalclub (317) 

Duitse Modenaclub Nederland (319) 

Oud-Hollandse Meeuwclub (320) 

Antwerpse Smierelclub, 2e clubshow (321) 

Figurita Club Nederland (322) 

Pauwstaartclub (325) 

Oud-Hollandse Kapucijnen-Fokkers Club (328) 



Krulduif, Schmalkaldener Moorkop en Trommelduivenclub (329) 

Speciaalclub van Vinkduivenfokkers (330) 

Nederlandse Kleurduiven liefhebbers Vereniging (331) 

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

Oud Hollandse Tuimelaars Club (333) 

Vereniging van Nonduivenvrienden in Nederland (338) 

Kisfunfelegyhazer Tuimelaar Club (340) 

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

Speciaalclub van Ringslagerrassen en de Smijter (343) 

 
Nagekomen speciaalclubshow 

 

 

Nationale Polen- en Kleurdwergenclub, waarbij 

ondergebracht de Polish (121) 
Secretaris: G. Kelderman e-mail: info@dwergenclub.nl, 

www.dwergenclub.nl. 

Contributie € 20,00,  jeugdleden € 15,00 en combinaties € 22,50.  

IBAN: NL28 RABO 0302 6412 97 

EP 2425 t/m 2475 

Voor prijzenschema zie: website Gelderlandshow en website en 

Facebookpagina Nationale Polen- en Kleurdwergenclub. 

 

 

Districtshow: 

Nationale Vlaamse Reuzen Club (101) 

Hangoorfokkersclub (103) 

RRSVT Club (115) 

Welsumerclub (208) 

Nederlandse Speciaalclub voor Duitse en Zwitserse Hoenderrassen (220) 

Nederlandse Wyandotte Club (228) 

New Hampshire Fokkersclub (230) 

Brahmaclub (232) 

Cochinclub (233) 

Nederlandse Java Club (237) 

Chabo Liefhebbers Club (238) 

Nederlandse DFKP-club (251) 

Nationale Voorburgse Schildkropper Club (302) 

Steiger- en Stellerkropperclub (309) 

Deense Tuimelaars Club (335) 

Tentoonstellings Tippler Club Nederland (344) 

 

Verdere vermeldingen: 

Gezamenlijke Oosterse Roller club (339) 

Speciaalclub Iberische Sierduivenrassen (345) 

 

 



 


