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Kijk voor meer informatie op: www.oneto.nl

de grootste
dierenshow van
Oost Nederland
met JEUGDSHOW
Hangar 11 Vliegveld Twenthe Enschede
6, 7 en 8 december 2019
Vliegveldweg 345, Enschede
HOENDERS - DUIVEN - KONIJNEN - CAVIA’S - SIER &
WATERVOGELS - PARKIETEN & PAPEGAAIEN
Hanenkraaiwedstrijd | Eikeuring | Knuffelhoek
GARVO - MESTANALYSE - hoe gezond is uw dier?
KLN / NBS - Open Nationale Kleindierenshow
Nederlands Kampioenschap SZH / NHC
Overijssels kampioenschap - NBS sierduiven
Eéndagshow Cavia’s - zaterdag
Nationale Show - Parkieten Sociëteit
Aviornis

voer naar mijn hart

Onderzoek en behoudt het goede...
Om onze Oneto een toekomstbestendige positie te laten houden, wordt regelmatig gekeken en besproken wat beter
kan en wat behouden moet blijven. Wat maakt dat wij zo kunnen genieten van alle facetten onze hobby als het houden,
verzorgen, fokken, selecteren en tentoonstellen en hoe kunnen wij anderen hierin laten delen en in welke vorm.
Hierbij speelt de vraag, wie wil je zijn en hoe ga je dit met elkaar en voor elkaar organiseren.
Oneto heeft ingezet op haar credo; niet de grootste, wel de gezelligste. Dat vele zielen meer vreugd maken toont Oneto
al jaren in de brede presentatie van onze hobby. Om deze reden werken wij graag samen met Aviornis en de Parkieten
Sociëteit Twente. Deze laatste organiseert dit jaar voor het eerst een nationale parkieten show wat nog meer bijzondere
dieren voor bezoekers van Oneto gaat opleveren.
Maar we gaan als de nationale openingsshow meer doen. Zo worden de cavia’s als eendagskeuring op zaterdag
gekeurd. Verder heeft de Europashow van de Nederlandse (Dwerg)hoenderrassen in 2017 geleerd dat de fokkers
van de Nederlandse rassen het plezierig vinden om elkaar breed te ontmoeten en samen de stand van het ras te
bespreken. Oneto is nu hiervoor het podium. Samen met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) en de
Nederlandse Hoenderclub (NHC) organiseert zij voor alle zeldzame Nederlandse rassen die de SZH onder
haar vleugels heeft, de Nederlandse Kampioenschappen van de zeldzame Nederlandse Kleindierrassen.
Oneto, SZH en NHC stellen hiervoor oorkondes en penningen beschikbaar. Hiermee hopen wij dat de hoeders en
liefhebbers van ons nationale erfgoed elkaar in grote getale met hun inzendingen vinden op Oneto en hun kennis
en dieren uitwisselen. Begunstigers en leden van SZH, NHC, maar ook de Nederlandse kinderboerderijen zijn
hiervoor uitgenodigd. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar het Kraaikophoen dat SZH Ras van het Jaar is en de
Groninger Meeuw dat als ras honderd jaar geleden erkend werd. Ook voor de overige diergroepen zijn
Kampioenschappen uitgeschreven; lees hierover verderop meer.
Wat blijft is naast onze tentoonstelling met onze fraaie fokproducten, de 46e Jeugdshow met een eigen opening
met fris en gebak op zaterdagmiddag 14:00 uur, op zondag de eikeuring, de hanenkraaiwedstrijd die inmiddels
internationale bekendheid geniet, de volières en gelet de hoge waardering de Garvo Ras van het Jaar prijs.
Voor 2019 zijn nieuwe rassen aangewezen; zie de rassen verderop in het vraagprogramma.
Nieuw is de speciale actie die wij samen met Garvo organiseren. Gezonde dieren vormen de basis voor onze hobby
en dierenwelzijn. Fraaie dieren fokken gaat niet vanzelf en goede voeding speelt hierbij een grote rol. Garvo weet met
haar voeding een brede groep essentiële darmbacteriën te stimuleren die op hun beurt een belangrijke rol spelen bij
de omzetting van het voer naar opneembare voedingsstoffen. De keurmeesters beoordelen op Oneto het exterieur
en Garvo biedt op Oneto de mogelijkheid om tegen een sterk gereduceerd tarief de kwaliteit van de darmflora van
hun dieren te laten analyseren. Hiervoor kunnen inzenders als bezoekers mestmonsters aanbieden waar ook ludieke
prijzen aan verbonden zijn. Lees hierover meer.
Als bestuur zijn wij tenslotte verheugd dat op zaterdag 7 december Oneto geopend wordt door de heer A.P. Heidema,
Commissaris van de Koning van Overijssel.
Naast uw gewaardeerde inzendingen doen wij ook weer beroep op uw inzet bij de opbouw, aankleding
en met name de afbouw van de show, maar ook als schrijver, aandrager en andere handige handen.
Tot ziens op de Oneto op 6, 7 en 8 december, de gezelligste show waarbij de jeugd gratis toegang heeft en onze
hoofdsponsor en diervoerderspecialist Garvo boeiend weet te vertellen over de noodzaak van gezonde voeding en het
grootse belang hiervan voor dierwelzijn en een positief keuringsresultaat.
Namens het Oneto-bestuur en de vele vrijwilligers van de Oneto, Edgar de Poel te Groen
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Programma Oneto 5 - 8 december 2019
Donderdag 5 december 2019
14:00 - 21:00
Inbreng van de dieren; denk aan NCD en/of RHD entformulieren.
Vrijdag 6 december 2019
07:30 - 14:00
Keuring van de dieren.
15:00 - 22:00
Oneto geopend voor bezoek (Catalogus nog niet beschikbaar).
Zaterdag 7 december 2019
09:00 -19:00
Oneto geopend voor bezoek (Catalogus beschikbaar).
09:00 -15:00
Keuring Cavia’s
10:30
Officiële opening door A.P. Heidema, Commissaris der Koning Overijssel
11:00
Prijsuitreiking en oorkonde vrijwilliger van het jaar.
14:00
Opening en prijsuitreiking Jeugdshow door H.J. Garretsen op jeugdshowplein
Zondag 8 december 2019
09:00 -16:00
Oneto geopend voor bezoek (Catalogus beschikbaar).
11:00 >
Hanenkraaiwedstrijd
11:30 >
Eikeuring door D. de Jong
15:50
Voer-/waterbakken uitnemen en op de kooien plaatsen.
De hal moet zondagavond weer leeg zijn!
16:00 >
Uitkooien door inzenders/vervoerders.
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Vraagprogramma Oneto 2019
66e nationale tentoonstelling en 46e Jeugdshow van hoenders, dwerghoenders, Serama’s, oorspronkelijke duiven, siervogels,
oorspronkelijke en gedomesticeerde watervogels, sierduiven, konijnen en cavia’s.
6, 7 en 8 december 2019
Vliegveld Twenthe, Hangar 11, Vliegveldweg 345, 7524 PT, Enschede.
Algemeen secretaris:
Erna Sanders, Van Galenstraat 4, 7622 XP Borne, 074-2664735
secretaris@oneto.nl, www.oneto.nl
NL50 RABO 0100 9700 44 t.n.v. Oneto te Enschede.
NL50 RABO 0100 9700 44 BIC-code: RABONL2U voor buitenlandse inzenders
Bestuur:
E.A. de Poel te Groen		
voorzitter 				
06-53977109
G. Laarman		
2e voorzitter 				06-30929821
E. Sanders 		
algemeen secretaris 			
074-2664735
J.J.A. Nijboer		
penningmeester 				06-51228278
A.J. Overbeek		
lid					06-10785547
P.R. Bosma 		
lid 					053-5384691
M. Stals 		
lid 					06-52527651
C. Vollema		
lid Parkieten Sociëteit 			
06-22667827
Vrije zetel		
wisselend bestuurslid aangesloten verenigingen
Secretarissen, Commissarissen, Medewerkers
P.R. Bosma		
secretaris hoenders etc. 			
M. Stals		
secretaris hoenders etc. 			
A.J. Overbeek		
secretaris sierduiven 			
E. Sanders		
secretaris konijnen, cavia’s en jeugd 		
J.H. Nijhuis		
commissaris hoenders etc. 			
A. ten Have		
commissaris watervogels 			
W. Weinreder		
commissaris siervogels 			
J. Ankoné		
commissaris sierduiven 			
H. Asbreuk		
commissaris konijnen en cavia’s 		
J.D. Haan		
commissaris jeugd 			
Joh. L. Albada		
online webmeester 			
R.J. Vos		
kaartverkoop en controle 			

053-5384691
06-52527651
06-10785547
074-2664735
053-4282199
0544-379741
06-25295882
06-44438189
06-21634081
053-4282327
0546-647107
074-2916128

Op- en afbouw
J.H. Nijhuis		
logistiek		 			053-4282199
T. Akkerman		
algemeen				053-4770505
Advertenties
J. Meutstege		
advertenties				0573-461499
Dierenbemiddeling
G. Minnee-Hinsenveld		
TT-klasse				0546-826815
A. Löwik		
assistent
F. Dommerholt		
aparte klasse				0543-521674
Algemeen
G. Wundering		
T. van den Berg		
C. Vollema		
M. Veldhuis		
J. Bosch		

voorlichting / AOC school			
PR / media 				
Parkieten Sociëteit Twente			
netwerkbeheerder
opmaak catalogus / vraagprogramma

0570-541844
0546-459678
0541-536860
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Contactadressen voor Duitsland
G.H. Aal 0031-53-4352800
H. Floer 0049 2551-4250
Erevoorzitter
E.J. Meutstege
Ereleden
G.H. Aal, A.P.H. Lanzing, B.G. Schurink
Dragers erespeld
G.H. Aal, A. Berkhof, P.R. Bosma, J.J. Haeke, W.A. van der Hoek, A.P.H. Lanzing, E.J. Meutstege,
B.G. Schurink.
Leden van verdienste
L. Blikman, J. Bosch, G.J.J. Egberink, H.G.H. ter Horst, J.A. ter Horst, B. Kleine, H. Lipper, G. Minnee-Hinsenveld, B.M.
Molderman, B.W.C. Renskers, R.J. Vos.
Gedelegeerde Facilitair Bureau
Dick Boers, Weelinckbroek 2, 7683 WJ, Den Ham, 06-46457731, dickboers@outlook.com
R. Staats, Slenerbrink 290, 7812HM Emmen, 0591-612039, r.staats@planet.nl
Veterinair toezicht
Dierenartsenpraktijk Zelhem, De Grashuisstraat 8, 7021 CL Zelhem, 0314-621272
www.dierenartsenpraktijkzelhem.nl
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Erecomité
G.O. van Veldhuizen				
burgermeester van Enschede
A.P. Heidema					
commissaris der koning Overijssel
J. Berends 					
commissaris der koning Gelderland
J. Smelt						
erevoorzitter Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN)
F.A.P.M. Beekmans				
erevoorzitter KLN, voorzitter vereniging Ornithophilia
J.M. Puttenstein					erevoorzitter KLN
J.J. Bulte						
erevoorzitter Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen (NBS)
E.J. Meutstege					erevoorzitter Oneto
Th. A.M. Laming					voorzitter NBS
B. Crezee					
algemeen directeur Kleindierenpublicaties BV
H. Garretsen					
directeur Garvo BV Diervoeders
H.J. Garretsen					
commercieel directeur Garvo BV Diervoeders
A. Schreuders					
voorzitter van de Parkieten Sociëteit
C. Vollema					
voorzitter van de Parkieten Sociëteit Twente
P.R. Hut						hoofdredacteur Kleindier Magazine
G.J. Schenkel					voorzitter Dierenparade Noordshow
D. Boers						
voorzitter Kleindier Liefhebbers Overijssel & Noordoostpolder (KLO)
J.H. Schipper					erelid Entente Européenne
H. Voerman					voorzitter K.N.V. Avicultura
W. Moed						voorzitter Aviornis Oost
K. Snijder					
voorzitter Entente Européenne - afdeling vogels
A. Heftberger					
voorzitter Entente Européenne - afdeling sierduiven
A. Verelst					
voorzitter Entente Européenne - afdeling pluimvee
J. Schop						
voorzitter Entente Européenne - afdeling cavia’s
R. Retschitzegger					
voorzitter Entente Européenne - afdeling konijnen
Bij Oneto aangesloten verenigingen (leden)
K.D.V.E. (Klein Dier Vereniging Euregio)		
A.P.K.V. Het Oosten, Almelo		
B.P.K.V. Borculo		
B.P.K.V. Borne		
P.K.V.D. Diepenheim		
Twentsche Pluimveeclub Enschede | Lonneker		
Oostelijke Dwerghoenderfokkers Vereniging		
Oostelijke Sierduivenfokkers Vereniging		
Sierduivenfokkers Vereniging De Driehoek		
K.V. Oost Achterhoek Eibergen		
G.P.K.V. Goor		
H.K.S.V. Hengelo		
Nut en Sport Haaksbergen		
Pels en Pluim Laren		
P.E.K.L.O. Lochem		
L.P. en K.V. Losser		
N.P.V. Neede		
E.N.P.K.V. Nijverdal		
Nut en Sport Oldenzaal		
R.P.K.V. Nieuw Leven Ruurlo		
De Eendracht Rijssen		
Nut en Genoegen Vriezenveen		
Nut en Sport Vroomshoop		
W.P.K.V. Winterswijk		

basia.henk@kpnplanet.nl
tjamme.kamst@icloud.com
berdien.radstake@kpnmail.nl
erna.sanders@planet.nl
hhaanepen@gmail.com
twplveecl@hetnet.nl
secretaris-odv@hotmail.com
jos.ankone@hetnet.nl
sterling@home.nl
info@kvoostachterhoek.nl
harryvanulden@gmail.com
p.oudegroothuis@gmail.com
nutensportkleindieren@gmail.com
marjan.holmer.1@kpnmail.nl
hammi241@planet.nl
p.bosma@lijbrandt.nl
secretaris@npvneede.nl
secretaris-enpkv@hotmail.com
herman.gj.nijhuis@gmail.com
Assinck.tonny@gmail.com
mekke48@outlook.com
secretaris@nutengenoegenvriezenveen.nl
bert@aanieboer.nl
wpkvwinterswijk@gmail.com
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Oneto Verenigingen Kampioenschap
Verenigingen die aangesloten zijn bij de Oneto, waarvan tenminste 5 leden gezamenlijk 20 of meer dieren, ongeacht de
diergroep inzenden, dingen automatisch (inzender dient wel aan te geven van welke vereniging lid te zijn) mee naar het
Verenigingskampioenschap van de Oneto met de bijbehorende prijzen:
1e prijs		
€ 80,2e prijs		
€ 50,3e prijs		
€ 40,4e prijs		
€ 30,Winnaars 2018 (20 hoogst geklasseerde dieren):
HKSV Hengelo (1.919 punten), Nut & Sport Haaksbergen (1.918,5 punten), GPKV Goor (1916,5 punten), Ruurlose Pluimvee- en
Konijnen Vereniging (RPKV) Nieuw Leven (1916 punten).
Winnaars 2017:
De Driehoek (2.387 punten), Twentsche Pluimvee Club (2.363,5), A.P.K.V. Het Oosten (2.363), Pels & Pluim Laren (2.356).
Winnaars 2015:
De Driehoek (2.374 punten), Twentsche Pluimvee Club (2.365), O.S.V (2.364), HKSV Hengelo (2.362).
Speciaalclubs die hun clubshow onderbrengen bij Oneto*
Twentse Hoenderclub
secretaris@twentsehoenders.nl
New Hampshire Fokkersclub
e.ringia@chello.nl
Australorpclub		aadglas@quicknet.nl
Chabo Liefhebbersclub
benvanriesen@hotmail.com
Langshan Fokkers Speciaal Club
g.roelofs@solcon.nl
Speciaalclub voor Sussex, Orpingtons en Dorkings
Secretaris.nsodc@gmail.com
Hollandse Kropperclub		 Ploeg.vd.f@zigoo.nl
Oostelijke Sierduiven Vereniging O.S.V.
jos.ankone@hetnet.nl
Sierduivenfokkers Vereniging De Driehoek
sterling@home.nl
Speciaalclubs die hun districtshow onderbrengen bij Oneto*
Vlaamse Reuzenclub
Hangoorfokkersclub 		
Havanna-Alaska-Gouwenaar, Luchs, 		
Parel Feh, Beige, Marburger Fehclub
Nederlandse Vereniging voor Angorakonijnenfokkers
Nederlandse Hoenderclub
Nederlandse Kuif- en Baardkuifhoenderclub
Welsumerclub
Barnevelderclub
Hollands Hoen Fokkersclub
Nederlandse Lakenvelder-Vorwerkhoenderspeciaalclub		
Hollandse Krielen Fokkers Club
Nederlandse Sabelpoot Club
Antwerpse baardkrielenclub
Sulmtaler- en Altstreierfokkers
Nederlandse Leghornclub
Nederlandse Wyandotteclub 		
Cochinclub
Vechthoender Fokkersvereniging Nederland		
Serama Speciaalclub Nederland
Nederlandse DFKP-Club
Oorspronkelijke duiven, Lachduiven, Diamantduiven, 		
Frankolijnen, Kwartels en Patrijzen
Nederlandse Brünner Kropper Club
Holle Kropperclub
Pauwstaartclub
Krulduif, Schmalkaldener Moorkop en 		
Trommelduiven Club
Nederlandse Kleurduiven Liefhebbers Vereniging

nationalevlaamsereuzenclub@hotmail.com
secretariaathangoorfokkersclub@gmail.com Nationale
htromp1@ hotmail.com
secretariaat@angorakonijn.nl
joostkaper@hotmail.com
s.vanderlinden@omniverde.nl
welsumerclub@hotmail.com
F2hdebakkers@hetnet.nl
ype-rinske@hetnet.nl
secretariaat@lakenvelder-vorwerkclub.nl
secretaris@hollandsekriel.nl
paulineaalst@icloud.com
abclub@hotmail.nl
sj.schuurman@ziggo.nl
voorzitter@leghorn.nl
secretaris@nederlandsewyandotteclub.nl
secretaris@cochin.nl
wunderinkreijmers@home.nl
seramaspeciaalclub@outlook.com
secretaris@dfkp.nl 			
brunner.jouke@kpnmail.nl
vanderspek@ziggo.nl
j.t.m.vandiepen@ziggo.nl
Vangeertsom.christof@hotmail.com
m.apperlo@versatel.nl
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Speciaalclub voor Weense Middensnavelige tuimelaar en		
Wener Witschild
Vereniging van Nonduivenvrienden in Nederland
ZOBK Speciaalclub voor Zeldzame Oorspronkelijke
Belgische Krielhoenderrassen
Nederlandse Vereniging voor Gedomesticeerde 		
Watervogelfokkers

Tel. 0297-341172
peter.van.offeren@ws4all.nl
zobk@zobk.nl
tammewatervogels@gmail.com

* Zie voor het prijzenschema van de door de speciaalclubs uitgeschreven prijzen die hun clubshow, districtshow of
kampioenshow onderbrengen bij de Oneto de Tentoonstelling Almanak 2019
https://www.kleindierliefhebbers.nl/downloads/TT_Almanak_2019.pdf
Algemene tentoonstellingsbepalingen
Artikel 1. Tentoonstellingsreglement
Voor de door het Facilitair Bureau geautoriseerde tentoonstellingen geldt het tentoonstellingsreglement onverkort.
Elke inzender wordt geacht de bepalingen in dat reglement te kennen. Het tentoonstellingsreglement is in het bezit van
elke bij de bond/bonden aangesloten vereniging c.q. tentoonstellingsorganisatie. Het reglement ligt ter inzage bij het
tentoonstellingssecretariaat. De tentoonstellingsalmanak 2019 is te downloaden via
https://www.kleindierliefhebbers.nl/downloads/TT_Almanak_2019.pdf
Artikel 2. Gevraagd; alle rassen en erkende kleurslagen.
- Enkele nummers, mannelijk of vrouwelijk, oud of jong in hoenders, dwerghoenders, serama’s, siervogels waaronder
oorspronkelijke duivenrassen, oorspronkelijke en gedomesticeerde watervogels, sierduiven, konijnen en cavia’s
(behoudens skinny’s).
- Koppels (1-1) en Trio’s (1-2)
- Cavia’s kunnen in drie categorieën worden ingezonden, A-klasse: ouder dan 9 maanden, B-klasse: van 6 tot 9
maanden, C-klasse: van 3 tot 6 maanden. Vermeld dit laatste duidelijk op het inschrijfformulier!
- Serama: uitsluitend als enkel dier in de volgende klassen:
- Jeugd (geringd met een ring van het huidig showseizoen)
- Oud met de gewichtsklassen: A-klasse, B-klasse en C-klasse.
De gewichten staan vermeld in de standaardbeschrijving van de serama’s. Omdat de groep serama’s geen kleuren
kent, nemen deze vier klassen de plaats van de kleuren in. Deze klassen worden weer onderverdeeld in haan en hen
(zonder toevoeging oud/jong).
- AOC-klasse: vermeld dit duidelijk op het inschrijfformulier!
- Vrije klasse: vermeld dit duidelijk op het inschrijfformulier!
Europaklasse (Internationale) klasse
Alle fokkers uit de Entente landen (ook Nederlandse fokkers) kunnen dieren inschrijven, die behoren tot rassen of
kleurslagen, die vermeld staan in de Europese Standaard wel, maar in Nederland niet erkend zijn. Voor buitenlandse
inzendingen van hoenders etc. en konijnen, die dezelfde ras naam hebben als de Nederlandse, maar waarvan de
standaard in het land van de inzender aanzienlijk verschilt met de Nederlandse geldt het volgende:
- Deze dieren worden in de Europese klasse ondergebracht;
- Er zijn aparte prijzen voor beschikbaar gesteld;
- De Oneto zorgt voor een ter zake kundig keurmeester;
- De dieren worden gekeurd volgens de EE standaard;
- Buitenlandse inzenders moeten voldoen aan de regels van het georganiseerd zijn, die in hun land gelden. Zij
moeten hun registratienummer bij de buitenlandse organisatie op het inschrijfformulier vermelden.
AOC-klasse en Vrije Klasse
Gevraagd worden alle rassen in alle erkende kleurslagen voor hoenders, dwerghoenders, serama’s oorspronkelijke
duiven, siervogels, watervogels, konijnen, cavia’s (behoudens skinny’s), sierduiven zowel oud en jong, zowel mannelijk
als vrouwelijk.
AOC-Klasse: in alle hiervoor genoemde diergroepen worden ook dieren toegelaten die een in Nederland erkend ras
vertegenwoordigen en tevens in een erkende kleur die echter in die combinatie (nog) niet bij dat ras erkend is.
Vrije Klasse: in alle genoemde diergroepen ook dieren toegelaten die nog niet een in Nederland erkend ras
vertegenwoordigen en/of in een nog niet erkende kleur. Deze zogenoemde Vrije Klasse dieren worden afzonderlijk
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van de erkende rassen per diergroep bij elkaar geëxposeerd als Spiegel der Fokkerij. Voor de diergroepen konijnen,
hoenders en dwerghoenders wordt een Bondsmedaille beschikbaar gesteld door KLN. Vermeld dit duidelijk op het
inschrijfformulier!
Artikel 3. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Op het inschrijfformulier dient u conform de AVG aan te geven of u de vereniging Oneto wel / niet toestemming geeft
van het opnemen van uw gegevens op de inzenderslijst voor opname in de catalogus. naam en woonplaats, foto’s
In de digitale catalogus wordt geen inzenderslijst opgenomen. Bij Jeugdleden dient een ouder/verzorger te
ondertekenen.
Artikel 4. Inschrijfgeld, administratiekosten, catalogus
Inschrijfgeld per enkel nummer		
€ 5,50
Inschrijfgeld per koppel 			
€ 9,00
Inschrijfgeld per trio 			
€ 12,00
Inschrijfgeld volière 			
€ 15,00
Combikaart voor inzenders (senior)
€ 22,00 (doorlopende entreekaart, administratiekosten en de
							 catalogus)
Losse catalogus				€ 8,00
De catalogus is voor iedere senior-inzender verplicht, per adres is slechts één catalogus verplicht.
De gedrukte catalogus is verkrijgbaar vanaf zaterdag 7 december 10.00 uur.
Het verschuldigde inschrijfgeld bij voorkeur via het ondertekenen van de éénmalige machtiging. Anders door
overboeking voor 15 november op:
Bankrekening: NL50 RABO 0100 9700 44 t.n.v. Oneto te Enschede.
IBAN: NL50 RABO 0100 9700 44. BIC-code: RABONL2U voor buitenlandse inzenders.
Inschrijfformulier zenden naar:
Hoenders, dwerghoenders, siervogels en watervogels
M. Stals, Leurinkplantsoen 1, 7553 GD Hengelo
E-mail: hoenders@oneto.nl
Sierduiven
A. J. Overbeek, Nieuwe Es 3, 7622 BX, Borne
E-mail: duiven@oneto.nl
Konijnen, Cavia’s en Jeugdshow
E. Sanders, Van Galenstraat 4, 7622 XP Borne
E-mail: konijnen@oneto.nl of jeugd@oneto.nl
Inzenders die in meer dan één diergroep inzenden, dienen al hun formulieren naar één van de hiervoor genoemde
adressen te zenden, dit vergemakkelijkt voor ons de administratieve verwerking. De inschrijving sluit 11 november
2019 of eerder wanneer het maximumaantal te plaatsen dieren is bereikt.
Artikel 5. Acceptatie dieren
De toezending van de labels is voor de inzender het bewijs in hoeverre de ingeschreven dieren geaccepteerd zijn. Voor
niet geaccepteerde inzendingen of dieren betaald inschrijfgeld zal worden gerestitueerd.
Artikel 6. Inkooien
Het inkooien van de dieren is op donderdag 5 december 2019 tussen 14.00 en 21.00 uur
Cavia’s inkooien op zaterdag 7 december tussen 08.00 en 08.30 uur.
Artikel 7. Openingstijden
Vrijdag		
6 december 2019 van 15:00 uur tot 22:00 uur
Zaterdag		
7 december 2019 van 09:00 uur tot 19:00 uur
Zondag 		
8 december 2019 van 09:00 uur tot 16:00 uur
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De entreeprijzen (pinbetaling mogelijk) bedragen:
Volwassenen 			
€ 7,50,Kinderen tot en met 16 jaar
GRATIS
Doorlopende entreekaarten
€ 12,Groepskorting bij 20 personen 20% korting op de entreeprijs.
Artikel 8. Voorwaarden voor het exposeren
Voorwaarden hoenders, dwerghoenders, serama’s en siergevogelte
Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoenders, dwerghoenders, serama’s en siergevogelte worden toegelaten van
fokkers, die al hun hierboven genoemde dieren hebben laten enten tegen pseudo-vogelpest (NCD). Elke inzending
hoenders, dwerghoenders, Serama’s en siergevogelte dient vergezeld te gaan van een kopie van de entverklaring.
Deze entverklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en door 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.
Voorwaarden 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 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.
Artikel 9. Diergezondheid
Naast de verplichte enting (zie artikel 8), moeten in te zenden dieren in goede gezondheid te verkeren om verspreiding
van enige ziekte op de show te voorkomen. Voorafgaand aan de inzending moeten de in te zenden dieren, als ook de
overige dieren van een fokker, door de inzender of zijn/haar dierenarts, beoordeeld te worden of deze gedurende de
dagen voorafgaand aan de inzending vrij zijn van ziekteverschijnselen. Bij twijfel uw dierenarts hierover raadplegen.
In geval van vermoeden van ziekte, dan wel ziekte wordt de inzender met klem geadviseerd deze dieren thuis te
houden. Als één of meer dieren bij het inzenden ziekteverschijnselen vertonen, moet dit dier of deze dieren als ook alle
overige dieren van deze inzender in de betreffende diergroep door de inzender mee retour worden genomen. Dieren
die tijdens de show ziekteverschijnselen vertonen worden door de organisatie in quarantaine geplaatst en de inzender
wordt gevraagd deze dieren zo spoedig mogelijk op te halen. Dieren die op de show ziekteverschijnselen vertonen zijn
gelet de incubatietijd voorafgaand aan de show besmet.
In geval van sterfte gedurende de week na de show, kunnen dieren ter sectie worden aangeboden bij de bij de Oneto
aangesloten veterinair die het dier kosteloos onderzoekt.
Tijdens de show worden ontsmettingsmatten gebruikt en voorafgaand aan de show worden de kooien door de
organisatie ontsmet.
Artikel 10. De Keuring
De keuring geschiedt op vrijdag 6 december 2019. De beoordeling wordt op enkelvoudige beoordelingskaarten (F.B.model) dan wel Europese keurkaart geschreven. De beoordelingskaarten moeten bij het uitkooien door of namens de
inzenders worden meegenomen.
De keuring van de cavia’s is op zaterdag 7 december vanaf 09:00 uur.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
Noch het bestuur, noch de tentoonstelling houdende vereniging, is aansprakelijk voor sterfte, verloren gaan van het
ingezonden of anderszins en nimmer zal er aanspraak op schadevergoeding kunnen worden gedaan, indien door
brand, storm, molest, staking of welke andere oorzaak ook de tentoonstelling voor de gehele duur niet of korter zou
kunnen worden gehouden, of het bestuur zou geen gevolg kunnen geven aan de uitgifte van een catalogus, zal dit
geen aanspraak geven op schadevergoeding of teruggaaf of vermindering van het inschrijfgeld en de andere betaalde
bedragen
Artikel 12. Uitkooien
Inzenders wordt dringend verzocht 10 minuten voorafgaand aan het uitkooien de voer en waterbakjes uit de
kooien te halen en op de kooien te plaatsen! Uitkooien op zondag 8 december 2019 om 16:00 uur. Hierbij dient
de inschrijfbevestiging bij het verlaten getoond te worden aan de controlerende medewerkers. Na afloop van de
tentoonstelling zullen alle deuren 15 minuten worden gesloten teneinde iedereen in de gelegenheid te stellen zijn/haar
dieren uit te kooien. De na 20:00 uur niet afgehaalde dieren worden voor rekening van de inzender verzonden.
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Artikel 13. Vrije toegang inzenders
Inzenders hebben op vertoon van de inschrijfbevestiging zondag na 15:30 uur vrije toegang.
Artikel 14. Uitbetaling Ere- en Bondsprijzen
De ereprijzen van Oneto- en Bondsprijzen worden tijdens de tentoonstelling op zaterdag en zondag uitbetaald.
Men gelieve zich hiertoe op het secretariaat te vervoegen. Bij het in ontvangst nemen van de ereprijzen dient de
inschrijfbevestiging getoond te worden. De door de deelnemende verenigingen en speciaalclubs uitgeloofde prijzen
worden door deze zelf uitbetaald c.q. uitgereikt.
Artikel 15. Inbreng & afhalen dieren
Het is verboden in de tentoonstellingsruimte pluimvee of pelsdieren - zonder toestemming van het bestuur - binnen te
brengen of af te halen.
Artikel 16. Schrijven / helpen keurdag
Zij die tijdens de keuringsdag als schrijver of helper willen fungeren moeten dit bij het diergroepsecretariaat kenbaar
maken. (Zie emailadressen diergroepsecretariaat)
Artikel 17. Dieren afhalen op zaterdag
Inzenders die niet op zondag willen showen, kunnen hun dieren zaterdag 7 december 2019 tussen 18.00 en 19.00 uur
afhalen. Zie ook Artikel 10. Zij dienen dit op hun inschrijfformulier kenbaar maken.
Artikel 18. Tussenschotten
Het in de kooien aanbrengen van eigen tussenschotten is niet toegestaan.
Op verzoek zal de Oneto voor tussenschotten zorgen.
Artikel 19. Schenkers Ereprijzen
Schenkers van ereprijzen van € 25,- of meer, worden in de catalogus vermeld.
Artikel 20. Verkoop dieren
Alle inzendingen kunnen op het inschrijfformulier te koop worden aangeboden tegen betaling van € 1,50 per nummer.
De prijzen worden in de catalogus opgenomen en aan de kooien bevestigd. Zij die tijdens de tentoonstelling dieren te
koop wil stellen of prijzen wil verlagen, betaalt voor ieder nummer € 2,50. Verhogen van prijzen is niet toegestaan. Op
het verkoopbureau is gelegenheid tot koop en verkoop. Dit bureau is geopend op:
Vrijdag		
Zaterdag		
Zondag		

18:00 tot 21:00 uur
09:00 tot 19:00 uur
09:00 tot 15:00 uur

Transportmateriaal te koop bij het verkoopbureau. De koopsom wordt na aftrek van 10% zo mogelijk tijdens de
tentoonstelling aan de verkoper betaald. Telefonische aan- of verkoop wordt niet geaccepteerd. Het afhalen van de
gekochte dieren moet geschieden op zondag 8 december 2019 tussen 15:00 en 15:30 uur op vertoon van de afgegeven
verkoopkaart.
Artikel 21. Dierfotografie
De organisatie stelt een ruimte beschikbaar waar dieren gefotografeerd kunnen worden en de opnames rechtenvrij
gebruikt kunnen worden door de KLN, NBS, speciaalclubs, Oneto, etc. Zij die dieren willen fotograferen, of een
desbetreffende foto willen gebruiken voor de promotie van onze kleindierhobby, dienen dit vooraf kenbaar te maken
bij de diergroepsecretaris. Deze stelt een overzicht samen om te voorkomen dat bepaalde dieren meerdere keren uit de
kooi worden gehaald.
Artikel 22. Reclames
Reclames kunnen tot uiterlijk 2 maanden na het beëindigen van de tentoonstelling bij de algemeen secretaris worden
ingediend.
Artikel 23. Onvoorzien
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het tentoonstellingsbestuur.
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Keurmeesters en prijzenschema Oneto kleindierenshow 2019
Hoenders
Hoofd Ereprijzenjury Hoenders
W. Voskamp
A.F.J. Rijs
F. van der Wal

(A)
(A)
(A)

Keurmeester 		
A.F.J. Rijs
(A)
A.P.C. Verboom
(A)
		
R.A.Th. Siemes
(A)
C.J.C. Vlaardingerbroek
(A)
T. Boschma
(A)
H.B. Timmer
(C)
G. Glastra
(A)
R.C.H. van de Kerkhof
(B)
E.W. Zwama
(A)
J.T. Wever
(B)
H.L. Timmer
(A)

voorzitter
lid
lid
Ras
Orpington, Sussex, Dorking
Hollands Kuifhoen, Ned. Baardkuifhoen, Brabanter,
Kraaikop, Uilebaard.
Brahma, Cochin
Twents Hoen
Alle grote vechthoenders, Hollands Hoen
Wyandotte
Leghorn, Barnevelder, Welsumer, Zijdehoen
Lakenvelder, Vorwerkhoen
Langshan, New Hampshire, Australorp
Rhode Island Red, Plymouth Rock, Amrock
Drents hoen, alle niet genoemde rassen

Dwerghoenders
Hoofd Ereprijzenjury Dwerghoenders
K. van der Hoek
(A)
R. Siemens
(A)
L.J.J. Frenken
(A)

voorzitter
lid
lid

Keurmeester
A. Kremer
(A)
A.F.J. Rijs
(A)
			
A.P.C. Verboom
(A)
			
E.W. Zwama
(A)
F. van der Wal
(A)
H.B. Timmer
(C)
J.T. Wever
(B)
			
K. van der Hoek
(A),
L.J.J. Frenken
(A)
R.A.Th. Siemes
(A)
R.S. Gatti
(A)
W. Voskamp
(A)
G. Glastra
(A)
A. Brouwers
(C)
			

Ras
Twents Hoenkriel
Nederlandse Sabelpootkriel, Orloffkriel, Orpingtonkriel,
Sussexkriel, Dorkingkriel
Hollandse Kuifhoenkriel, Ned. Baardkuifhoenkriel, Brabanterkriel,
Kraaikopkriel, Uilebaardkriel
New Hampshirekriel, Australorp, Langshan
Hollandse Kriel
Wyandottekriel
Javakriel, Eikenburgerkriel, Rhode Island Red kriel,
Plymouth Rockkriel, Amrockkriel
Sebright
Wyandottekriel
Brahmakriel, Cochinkriel
Antwerpse Baardkriel
Chabo, overige Vechtkrielrassen
Leghornkriel, Welsumerkriel, Barnevelderkriel, Zijdehoenkriel
Aseelkriel, Oud Engelse Vechtkriel, Modern Engelse Vechtkriel,
Maleierkriel, Sumatrakriel

R.C.H. van de Kerkhof
(B)
			
			
			

Grubbe Baardkriel, Watermaalse Baardkriel, Bosvoordsekriel,
Ukkelse Baardkriel, Everbergse Baardkriel, Bassette kriel,
Doorniksekriel, Belgische Kriel, Waasse kriel, Lakenvelderkriel,
Vorwerkkriel
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T. Boschma
H.L. Timmer

(A)
(A)

Hollands Hoen Kriel
Drentse kriel, alle niet genoemde rassen

(A)

Serama’s (*tevens Hoofd Ereprijsjury)

SERAMA’S
H.L. Timmer
SIER- & WATERVOGELS
Hoofd Ereprijzen Sier- & Watervogels:
N. van Wijk
(A)
Watervogels
J. Meindertsma
N. van Wijk
N. van Wijk

(A)
(A)
(A)

Siervogels
N. van Wijk
(A)
P. Botden
(A)
			
Vrije klasse
H. Timmer

(A)

Europaklasse (Internationale)
E. Visser

(A)

Kwakers
Overige gedomesticeerde watervogels
Oorspronkelijke watervogels
Kalkoenen, Fazanten, Patrijzen, Kwartels
Lachduiven, Brilduifje, Vredesduif, Tortels, Diamantduifje,
Zebraduif, Peruduif

SIERDUIVEN
Hoofd Ereprijzenjury:
H.B. Schwarz
G. Sanders
W. de Wal

(A)
(A)
(A)

Keurmeester
H.B. Schwarz
(A)
		
		
W. de Wal
(A)
		
		
J.J. van de Siepkamp
(A)
		
		
J.E.G. Leeflang
(A)
		
R.A.M. Joosten
(A)
		
J.M. Verdeuzeldonk
(A)
		
		
G. Sanders
(A)
A. Boot
(C)

voorzitter
lid
lid
Ras
Chinese Meeuw, Cauchois, Mondain, Nonduif,
Giant Homer, Exhibition Homer, Show Racer, Hagenaar
overige tuimelaars en hoogvliegers
Danziger Hoogvlieger, Amsterdamse baardtuimelaar,
Nederlandse Hoogvlieger, Nederlandse Helmduif, Gelderse
Slenk, Weense Mid Snavelige Tuimelaar, Oosterse Roller
Brünner kropper, Holle kropper, Thuringer kropper, Engelse
kropper, Norwich kropper, King, Lahore,Voorburg
schildkropper, alle overige kroppers
Hollandse kropper, Vinkduiven, Hyacintduif, Thuringer
Witborst, alle overige kleurduiven
Oudhollandse Kapucijn, Raadsheer, Duitse Modena, overige
structuur rassen
Engelse Modena Schietti, Engelse Modena Gazzi, Alterburger
Trommelduif, Oud Duitse Meeuw, overige vorm- en kipduiven
en trommelduiven
Hollandse kropper
Pauwstaarten
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KONIJNEN
Hoofd Ereprijzenjury:
A.G. Oomen
A. Apperlo
G. Lenselink

(A)
(A)
(A)

Keurmeester
A. Apperlo

(A)

Vrije klasse
P.J.T. Oude Groothuis

(A)

voorzitter
lid
lid

Ras
Vlaamse reus, Groot Chinchilla, Rode Nieuw-Zeelander, Rex
Groot en Klein Zilver
P.J.T. Oude Groothuis
(A)
Klein Chinchilla, Rus, Pool, Polish, Kleurdwerg
G. Lenselink
(A)
Havanna, Alaska, Gouwenaar, Parel Feh, Belgische haas
A.G. Oomen
(A)
Wener, Thüringer, Thrianta, Hulstlander, Rus,
niet genoemde rassen
J. van der Steeg
(B)
Duitse hangoor, Franse Hangoor, Tan, Nederlandse
		Hangoordwerg
J.G. Derksen
(C)
Lotharinger, Rijnlander, Papillon, Hollander, Klein Lotharinger

Europaklasse (Internationale) klasse
A.G. Oomen
(A)
CAVIA’S
F. Verrijdt.

(A)

Alle rassen, tevens HEP
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PROGRAMMA 46e JEUGDSHOW Oneto – 2019
Alle bepalingen en voorwaarden vermeld in het vraagprogramma gelden ook voor de jeugdshow. Jeugdleden mogen niet
ouder zijn dan 16 jaar en zij dienen lid te zijn van KLN of NBS. Het inschrijfgeld bedraagt € 3,- per nummer; jeugdinzenders
zijn vrijgesteld van de bijdrage in de administratiekosten; de catalogus die niet verplicht is, kost € 8,-.
Jeugdleden die aan de Jeugdshow in Laren hebben deelgenomen,
mogen hun eerste dier kosteloos inzenden op de Oneto.

JURYLEDEN JEUGDSHOW
Hoenders

J. Wever 		

(B)

Dwerghoenders

J. Wever 		

(B)

Serama

H.L. Timmer 		

(A)

Siervogels

N. van Wijk 		

(A)

Gedomesticeerde Watervogels

N. van Wijk 		

(A)

Oorspronkelijke Watervogels

N. van Wijk 		

(A)

Sierduiven

W. de Wal		

(A)

Konijnen

A. Apperlo 		

(A)

Cavia’s

F. Verrijdt		

(A)

EREPRIJZEN JEUGDSHOW*:
Beschikbaar gesteld door Kleindier Liefhebbers Overijssel (KLO)
100

Beste Hoen

Cadeaubon A

101

Beste Hoen op één na

Cadeaubon B

102

Beste Dwerghoen

Cadeaubon A

103

Beste Dwerghoen op één na

Cadeaubon B

104

Beste Serama

Cadeaubon A

105

Beste Serama op één na

Cadeaubon B

106

Beste grote Siervogel fazant, tragopaan, oorspronkelijke
kamhoen, pauw, kalkoen, parelhoen of overige siervogel)

Cadeaubon A

107

Beste grote Siervogel op één na

Cadeaubon B

108

Beste kleine Siervogel (frankolijn, kwartel, patrijs,
oorspronkelijke duif )

Cadeaubon A

109

Beste kleine Siervogel op één na

Cadeaubon B

110

Beste Oorspronkelijke Watervogel

Cadeaubon A

111

Beste Oorspronkelijke Watervogel op één na

Cadeaubon B

112

Beste Gedomesticeerde Watervogel

Cadeaubon A

113

Beste Gedomesticeerde Watervogel op één na

Cadeaubon B

114

Beste Sierduif

Cadeaubon A

115

Beste Sierduif op één na

Cadeaubon B

116

Beste Konijn

Cadeaubon A

117

Beste Konijn op één na

Cadeaubon B
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118

Beste Cavia

Cadeaubon A

119

Beste Cavia op één na

Cadeaubon B

120

Medaille voor het beste hoen op 2 na

121

Medaille voor het beste dwerghoen op 2 na

122

Medaille voor de beste serama op 2 na

123

Medaille voor de beste gedomesticeerde watervogel op 2 na

124

Medaille voor de beste oorspronkelijke watervogel op 2 na

125

Medaille voor de beste grote siervogel (fazant, tragopaan, oorspronkelijke kamhoen, pauw,
kalkoen, parelhoen of overige siervogel) op 2 na

126

Medaille voor de beste kleine siervogel (frankolijn, kwartel, patrijs, oorspronkelijke duif ) op 2 na

127

Medaille voor de fraaiste sierduif op 2 na

128

Medaille voor het beste konijn op 2 na

129

Medaille voor de beste cavia op 2 na

* Cadeaubon A is € 15,00 en Cadeaubon B is € 10,00 waard
* Bij <15 inzendingen per diergroep wordt cadeaubon A € 10,- en wordt cadeaubon B € 7,50 waard,
* Bij < 10 inzendingen per diergroep wordt cadeaubon A € 7,50 en vervalt prijs op één na

N.B.S.-prijzen jeugd:
Prijzenschema speciale jeugdtentoonstellingen
821

NBS-standaard voor de fraaiste doffer

822

NBS-standaard voor de fraaiste duivin

823

Oorkonde voor iedere inzender

KLN-prijs jeugd:
Bronzen bondsmedaille, bestickerd: Jeugdkampioen-diergroep, jaartal, naam show.
507

Bondsmedaille voor het fraaiste dier in iedere diergroep. Bij minimaal 15 dieren per diergroep

De opening en de uitreiking van de gewonnen prijzen door Henkjan Garretsen van GARVO vindt plaats op de jeugdshow
zelf op zaterdag 14:00 uur waarbij alle jeugdinzenders worden uitgenodigd inclusief gebak + drankje
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EIKEURING
Op zondag 8 december wordt vanaf 11:30 de eikeuring verricht door Dirk de Jong. Hij zal dan uitleg geven en vragen
beantwoorden. Ingeschreven kunnen worden collecties van 4 eieren van een en hetzelfde ras en wel grote hoenders en hun
eventuele kriel variant.
De eieren kunnen bij het inkooien ingeleverd worden of op zondagochtend. Kort voor de keuring zullen ze op bordjes uitgestald
worden. De keuring zal gebaseerd zijn op de volgende onderdelen:
Uitwendig				Inwendig
Vorm		
25		
Dooier			
35
Gewicht		
15		
Eiwit			
35
Schaal		
20		
Hagelsnoeren		
10
Kleur		
20		
Luchtkamer		
10
Properheid		
20		
Versheid			
10
Totaal		
100		Totaal			100
De Stichting Zeldzame Huisdierrassen stelt voor de inzending van een Nederlands ras dat het beste de nut- en standaardkenmerken benaderd haar penning beschikbaar.
Voor de overige inzendingen stelt Oneto voor de beste inzending een streekproductenpakket beschikbaar.
HANENKRAAIWEDSTRIJD
Op zondag 8 december wordt vanaf 11:00 uur een hanenkraaiwedstrijd gehouden en georganiseerd door NPV Neede en GPKV.
De haan die het vaakst kraait binnen een bepaalde tijd, mag zich Kampioen noemen.
De hanenkraaiwedstrijd staat open voor alle (Dwerg)Hoenhanen. Wel is van belang dat de inzender het actuele entbewijs kan
overleggen
Deelname is gratis. Graag opgave via het inschrijfformulier.
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ONETO EREPRIJZEN NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP ZELDZAAM ERFGOED
Oneto organiseert in samenwerking met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) en de Nederlandse Hoender Club (NHC)
de Nederlandse kampioenschappen voor verschillende zeldzame rasgroepen. Dit om fokkers en liefhebbers van deze vaak
unieke rassen een podium te bieden om hun bijzondere rassen en dieren in breed verband te presenteren en tot uitwisseling te
komen van kennis over deze rassen en diergroepen, het houden en fokken en niet in de laatste plaats de instandhouding. Vele
rassen kennen een lange geschiedenis. Zo is het honderd jaar geleden dat de Groninger Meeuw is erkend als ras in de kleurslag
zilverpel. De Europashow van de Nederlandse (Dwerg)Hoenderrassen georganiseerd door Oneto in 2017, heeft geleerd dat bij
fokkers en liefhebbers een grote behoefte bestaat voor een gezamenlijke ontmoetingsplek.
Naast de zeldzame Nederlandse rassen zet Oneto zich in voor de promotie van verschillende diergroepen anders dan de
reguliere indeling. Om dit te stimuleren stelt Oneto voor elke groep of raswinnaar een oorkonde beschikbaar voor het beste dier
voor de volgende diergroepen:
Hoenders*
300 Kampioen Vechthoender Rassen
301 Kampioen Nederlandse Rassen
302 Kampioen Belgische Rassen
303 Kampioen Amerikaanse Rassen
304 Kampioen Aziatische Rassen
305 Kampioen Europese Rassen
Sierduiven*
310 Kampioen Structuurduiven
311 Kampioen Vormduiven
312 Kampioen Kleurduiven
313 Kampioen Kroppers
314 Kampioen Kipduiven
315 Kampioen Wratduiven
316 Kampioen Meeuwduiven
317 Kampioen Trommelduiven
318 Kampioen Hoogvliegers & Tuimelaars
Konijnen*
320 Kampioen Konijn Groot
321 Kampioen Konijn Midden
322 Kampioen Konijn Klein
323 Kampioen Konijn Dwerg
324 Kampioen Konijn Bijzondere structuurrassen
Watervogels*
330 Kampioen Gedomesticeerde Gans
331 Kampioen Gedomesticeerde Eend
332 Kampioen Oorspronkelijke Gans
333 Kampioen Oorspronkelijke Eend
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Siervogels*
340 Kampioen Grote Siervogels
341 Kampioen Kleine Siervogels
342 Kampioen Oorspronkelijke duiven
Cavia‘s*
350 Kampioen Cavia
* In concurrentie binnen rasgroep met minimaal 15 ingeschreven dieren
Stichting Zeldzame Huisdierrassen
De Stichting Zeldzame Huisdierrassen zet zich in voor het behoud van ons levend erfgoed en voor de genetische diversiteit onder
landbouwhuisdieren in Nederland. Dit doen we door nieuwe functies voor authentieke rassen te promoten zodat deze dieren weer
een wezenlijk onderdeel van onze samenleving worden. Zo kunnen ze ingezet worden bij duurzame landbouw, natuurbeheer, sport
en recreatie en als hobbydier. Op kinderboerderijen, Openluchtmusea en bij Fokcentra zijn ze levende voorbeelden van onze cultuur.
De SZH ondersteunt stamboekverenigingen in diverse promotieprojecten. Daarnaast ontwikkelen wij met partners lesmaterialen, om
ook het jonge publiek kennis te laten maken met de rassen, hun verschillen, en hun producten.
SZH, Gebouw De Valk, kamer 070, Dreijenlaan 2, 6703 HA Wageningen, www.szh.nl, info@szh.nl
SZH categorie Hoenders*
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622

Assendelfts Hoen / Assendelfts Hoen kriel
Baardkuifhoen / Baardkuifhoenkrielen
Barnevelder / Barnevelder kriel
Brabanter / Brabanter kriel
Chaams hoen
Drents hoen / Drents hoen bolstaart / Drents Hoen kriel / Drentse kriel bolstaart
Eikenburger kriel
Fries hoen / Fries hoen kriel
Groninger Meeuw / Groninger Meeuw kriel **
Hollands Hoen / Hollands Hoen kriel
Hollandse kriel
Hollands Kuifhoen / Hollandse Kuifhoenkrielen
Kraaikop / Kraaikop kriel
Lakenvelder hoen / Lakenvelder hoen kriel
Leghorn (Nederlands type) Leghornkriel (Nederlands type)
Nederlandse sabelpootkriel
Noord-Hollandse Blauwe / Noord-Hollandse Blauwe kriel
Schijndelaar
Twents hoen / Twents Hoen kriel
Uilebaard / Uilebaard kriel
Welsumer / Welsumer kriel
Penning SZH voor het meest rastypische dier gelet de oorspronkelijke eigenschappen
Penning SZH voor het meest rastypische dier in de categorie SZH Ras van het jaar (Kraaikop)
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SZH categorie Konijnen*
630 Beige
631 Deilenaar
632 Ekster
633 Gouwenaar
634 Havana
635 Hulstlander
636 Klein lotharinger
637 Sallander
638 Thrianta
639 Penning SZH voor het meest rastypische dier gelet de oorspronkelijke eigenschappen
SZH categorie Sierduiven*
640 Amsterdamse baardtuimelaar
641 Amsterdamse tipler
642 Gelderse slenk
643 Groninger slenk
644 Hagenaar
645 Hollandse kropper
646 Holle kropper
647 Hyacintduif
648 Nederlandse helmduif
649 Nederlandse hoogvlieger
650 Nonduif
651 Oudhollandse Tuimelaar
652 Oudhollandse Kapucijn
653 Oudhollandse meeuw
654 Nederlandse Schoonheidspostduif
655 Voorburgse schildkropper
656 Penning SZH voor het meest rastypische dier gelet de oorspronkelijke eigenschappen
SZH categorie Watervogels*
660 Kuifeend
661 Dwergkuifeend
663 Hollandse kwaker
664 Noord-Hollandse krombekeend
665 Noord-Hollandse witborsteend
666 Overbergse eend
667 Twentse Landgans
668 Penning SZH voor het meest rastypische dier gelet de oorspronkelijke eigenschappen

*

Oneto stelt de oorkonde Nederlands Raskampioen beschikbaar per ras voor het beste rasvertegenwoordiger in
concurrentie met minimaal 10 ingeschreven dieren
* Stichting Zeldzame Huisdierrassen stelt per diergroep haar penning beschikbaar.
** De Nederlandse Hoender Club stelt voor de beste rasvertegenwoordiger van de Groninger Meeuw haar penning
beschikbaar vanwege de 100 jarige erkenning van de Groninger Meeuw.
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ONETO HOOFDEREPRIJZEN
Hoenders
Het beste dier uit deze groep wint de Jan Meutstege Oorkonde.
1.
Beste Hoen
2.
Beste Hoen op 1 na

€ 50,€ 25,-

Dwerghoenders
Het beste dier uit deze groep wint de Jan Meutstege Oorkonde.
3.
Beste dwerghoen
4.
Beste dwerghoen op 1 na

€ 50,€ 25,-

Serama’s
Het beste dier uit deze groep wint de Jan Meutstege Oorkonde.
5.
Beste Serama
6.
Beste Serama op 1 na

€ 50,€ 25,-

Siervogels
Het beste dier uit deze groep wint de Jan Meutstege Oorkonde.
7.
Beste grote siervogel
8.
Beste grote siervogel op 1 na
9.
Beste kleine siervogel
10.
Beste kleine siervogel op 1 na

€ 50,€ 25,€ 50,€ 25,-

Gedomesticeerde Watervogels
Het beste dier uit deze groep wint de Jan Meutstege Oorkonde.
11.
Beste gedomesticeerde watervogel
12.
Beste gedomesticeerde watervogel op 1 na

€ 50,€ 25,-

Oorspronkelijke Watervogels
Het beste dier uit deze groep wint de Jan Meutstege Oorkonde.
13.
Beste oorspronkelijke watervogel
14.
Beste oorspronkelijke watervogel op 1 na

€ 50,€ 25,-

Sierduiven
Het beste dier uit deze groep wint de Jan Meutstege Oorkonde.
15.
Beste sierduif
16.
Beste sierduif op 1 na

€ 50,€ 25,-

Konijnen
Het beste dier uit deze groep wint de Jan Meutstege Oorkonde.
17.
Beste konijn
18.
Beste konijn op 1 na

€ 50,€ 25,-

Cavia’s
Het beste dier uit deze groep wint de Jan Meutstege Oorkonde.
19.
Beste cavia
20.
Beste cavia op 1 na

€ 50,€ 25,-
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Minimum ZG95
* Bij minder dan 75 dieren fraaiste € 35,00 en op één na € 17,50
* Bij minder dan 50 dieren fraaiste € 25,00 en op één na € 12,50
* Bij minder dan 25 dieren fraaiste € 15,00 en op één na € 7,50
KEURMEESTERPRIJZEN
Elke keurmeester, die minimaal 61 dieren in een diergroep keurt mag toekennen:
40
A-prijs
€ 15,- voor de fraaiste van zijn keuring
41
B-prijs
€ 10,- voor de fraaiste op één na
42
C-prijs
€ 7,50 voor de fraaiste op twee na
43
D-prijs
€ 5,- per 10 dieren, ter vrije beschikking van de keurmeester,
		
uitgezonderd winnaar van een A-B-C prijs.
Elke keurmeester, die minder dan 61 dieren in een diergroep keurt mag toekennen:
40
A-prijs
€ 15,- voor de fraaiste van zijn keuring
41
B-prijs
€ 10,- voor de fraaiste op één na
43
D-prijs
€ 5,- per 10 dieren, ter vrije beschikking van de keurmeester
		
uitgezonderd winnaar van een A-B prijs.
Elke keurmeester, die minder dan 41 dieren in een diergroep keurt mag toekennen:
40
A-prijs
€ 15,- voor de fraaiste van zijn keuring
43
D-prijs
€ 5,- per 10 dieren, ter vrije beschikking van de keurmeester
		
uitgezonderd winnaar van een A-prijs.
EREPRIJZEN
50

Oneto Vaantje voor het fraaiste dier van elke keurmeester

51

Beste Trio Hoenders*

€ 10,-

52

Beste Trio Dwerghoenders*

€ 10,-

53

Beste Trio Serama’s*

€ 10,-

54

Beste Trio Gedomesticeerde Watervogels*

€ 10,-

55

Beste Trio Oorspronkelijke Watervogels*

€ 10,-

56

Beste Volière Sierduiven*

€ 10,-

57

Beste Volière Oorspronkelijke duiven*

€ 10,-

58

Beste Volière Grote Siervogels*

€ 10,-

59

Beste Volière Kleine Siervogels*

€ 10,-

*in concurrentie
European Dwarf Club
60 Cadeaubon voor de fraaiste Pool/Kleurdwerg in de Europese klasse
Speciaalclubprijzen
61 Streekproductenpakketje voor het fraaiste dier van de speciaalclub die een clubshow heeft ondergebracht bij de Oneto.
Ereprijs AOC-Klasse Oneto
80 € 10,- Beste van de AOC-klasse per diergroep (minimaal 15 dieren).
Ereprijs vrije klasse Oneto
81 € 10,- Beste van de VRIJE-klasse per diergroep (minimaal 15 dieren).
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Ereprijs Europese klasse (internationale) klasse Oneto
82 € 10,- Beste van de EUROPESE-klasse per diergroep (minimaal 15 dieren).
GARVO Dier van het Jaar prijs
De “GARVO Dier van het Jaar” prijs* is in het leven geroepen om per diergroep jaarlijks één ras extra aandacht te geven waardoor
de fokkers en hun rasverenigingen hun ras extra kunnen promoten.
Zowel Garvo, als de Oneto zullen deze rassen binnen hun promotionele activiteiten extra aandacht geven.
100
Oorkonde & Prijs Garvo voor de Fraaiste Hoen Groot: Twents Hoen
101
Oorkonde & Prijs Garvo voor de Fraaiste Hoen Kriel: Nederlandse Sabelpootkriel
102
Oorkonde & Prijs Garvo voor de Fraaiste Konijn: Vlaamse Reus
103
Oorkonde & Prijs Garvo voor de Fraaiste Sierduif: Oud Hollandse Kapucijn
104
Oorkonde & Prijs Garvo voor de Fraaiste Gedomesticeerde Watervogel: Muskuseend
105
Oorkonde & Prijs Garvo voor de Fraaiste Oorspronkelijke Watervogel: Carolinaeend
106
Oorkonde & Prijs Garvo voor de Fraaiste Siervogel: Lachduif
107
Oorkonde & Prijs Garvo voor de Fraaiste Cavia: Engels gekruind
108
Oorkonde & Prijs Garvo voor de Fraaiste Parkiet: Rosella
*De prijs wordt door Garvo beschikbaar gesteld bij tenminste 25 ingeschreven dieren; bij de diergroepen oorspronkelijke watervogels,
Siervogels en Cavia’s is dit tenminste 10 dieren
KLEINDIER LIEFHEBBERS NEDERLAND
Secr. B.T.M. Sanders, Van Galenstraat 4, 7622 XP Borne. Tel. 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 dieren een 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)
KLN Nationaal kampioen:
Minimaal 6 dieren per diergroep van meerdere inzenders
Zilveren bondsmedaille, bestickerd: Kampioen Oneto 2019, diergroep
485		
486		
487		
488		
489		

Bondsmedaille voor de fraaiste konijn ram
Bondsmedaille voor de fraaiste konijn voedster
Bondsmedaille voor de fraaiste cavia
Bondsmedaille voor de fraaiste cavia ander geslacht (min. 50 inzenders.)
Bondsmedaille voor de fraaiste kleine knager.
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490		
491		
492		
493		
494		
495		
496		
		
497		
498		
499		
500		
501		
502		

Bondsmedaille voor de fraaiste kleine knager in een andere subgroep (min. 50 inzenders.)
Bondsmedaille voor het fraaiste hoen.
Bondsmedaille voor het fraaiste hoen ander geslacht (min. 50 inzenders.)
Bondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen.
Bondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen ander geslacht (min. 50 inzenders.)
Bondsmedaille voor de fraaiste serama
Bondsmedaille voor de fraaiste fazant, tragopaan, oorspronkelijke kamhoen, pauw,
kalkoen, parelhoen of overige siervogel (parkvogel)
Bondsmedaille voor de fraaiste frankolijn, kwartel, patrijs (kleine siervogel)
Bondsmedaille voor de fraaiste oorspronkelijke duif
Bondsmedaille voor de fraaiste gedomesticeerde eend
Bondsmedaille voor de fraaiste gedomesticeerde gans
Bondsmedaille voor de fraaiste oorspronkelijke eend
Bondsmedaille voor de fraaiste oorspronkelijke gans

KLN Extra prijzen, Nationaal raskampioen:
503		
504		
505		
506		

Zilveren eigenslag medaille voor de fraaiste van elk ras bij 6 t/m 14 inzenders
Gouden eigenslag medaille voor de fraaiste van elk ras bij 15 t/m 49 inzenders
Gouden eigenslag medaille voor de fraaiste op 1 na van elk ras bij 50 t/m 99 inzenders
Gouden eigenslag medaille voor de fraaiste op 2 na van elk ras bij 100 en meer inzenders

NEDERLANDSE BOND VOOR SIERDUIVENDIERLIEFHEBBERS VERENIGINGEN NBS
Secretaris: D.M. Meesters, Aalmoezenier Verheggenstraat 16, 6221 TG Maastricht. Tel.: 06-30414170,
e-mail: secretaris@sierduif.nl, www.sierduif.nl
Penningmeester J.D. van Doorn, Postbus 253, 4330 AG Middelburg.
Tel. 0118-636309, e-mail: penningmeester@sierduif.nl
IBAN: NL17 INGB 0000 4555 17 t.n.v. Ned Bond Sierduivenliefh. verenigingen
NBS-ereprijzen op tentoonstellingen
Voor toekenning van NBS-prijzen op tentoonstellingen gelden de volgende voorwaarden:
a.
er moet sprake zijn van een door het FB goedgekeurde tentoonstelling;
b.
de organiserende vereniging, speciaalclub of tentoonstellingsorganisatie moet lid zijn van de NBS;
c.
wanneer meer instanties als onder b bedoeld gezamenlijk een tentoonstelling organiseren dan moet tenminste één van
deze instanties lid zijn van de NBS;
d.
de R- en E-prijzen mogen enkel worden toegekend aan dieren, waaraan nog geen andere door of namens de
tentoonstellingsorganisatie uitgeloofde prijs is toegekend, en minimaal 93 punten hebben behaald.
e.
de K-prijzen worden toegekend aan de fraaiste sierduif op 1 na van de keuring (bij meer dan 1.000 kooinummers
sierduiven voor de fraaiste op 2 na).
f.
Voor het aantal ingeschreven sierduiven gelden de kooinummers: een volière met sierduiven geldt als één nummer.
PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP OVERIJSSEL N.B.S.
De provinciale kampioenschappen zijn “open” kampioenschappen, hetgeen betekent dat iedere inzender van sierduiven, ongeacht
de woonplaats, voor een provinciaal kampioenschap in aanmerking komt.
801		Per keurmeester een NBS-Erecertificaat en € 10,00 voor de fraaiste sierduif van zijn keuring, Minimaal 96 punten en bij
een keuring van minimaal 50 kooinummers
802		Bij meer dan 1.000 kooinummers per keurmeester een 2e NBS- Erecertificaat voor de fraaiste van zijn keuring op 1 na,
bij een keuring van minimaal 60 kooinummers per keurmeester en bij minimaal 96 punten
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803		Bronzen eigenslag medaille voor de fraaiste doffer van de show
804 Bronzen eigenslag medaille voor de fraaiste duivin van de show
805 NBS-jeugdstandaard voor de fraaiste doffer van een jeugdlid (zie ook bij “jeugdtentoonstellingen”)
806		NBS-jeugdstandaard voor de fraaiste duivin van een jeugdlid (zie ook bij “jeugdtentoonstellingen”)
807		K-prijs van € 7,50 voor de fraaiste op 1 na van de keurmeester 808. K-prijs van € 7,50 voor de fraaiste op 2 na bij meer
dan 1.000 kooinummers
809		R-prijs van € 4,00 per 20 kooinummers 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.
Indien een sierduif drie keer onder verschillende keurmeesters een NBS- Erecertificaat heeft gewonnen, ontvangt de eigenaar,
die tevens de fokker dient te zijn, een NBS-Kampioensdiploma en een verzilverde NBS- medaille. De betreffende erecertificaten
dienen hiertoe vóór 1 maart naar de secretaris van de NBS te worden gezonden.
Prijzenschema OOSTELIJKE DWERGHOENDEREFOKKERS VERENIGING
Secretaris: J.H.W. Tenbergen, Michiel de Ruyterstraat 28, 6904 AT Zevenaar, Tel. 06-48810161
secretaris-odv@hotmail.com
5650

€ 5,- per 25 ingezonden dwerghoenders
Heeft de keurmeester prijzen toe te kennen, dan gaat er een naar de fraaiste van zijn/haar keuring, de overige zijn ter vrije
beschikking maar worden zoveel mogelijk verdeeld over de rassen of kleurslagen.

TWENTSCHE PLUIMVEECLUB ENSCHEDE EN LONNEKER.
Secr. J. Nijhuis, Winterhaarweg 220, 7547 PT Enschede, tel. 053-4282199.
Te winnen door seniorleden:
4 aangewezen dieren J / O hoogst aantal punten in 1 ras.
Hoenders:
200
€ 12,-		
201
€ 5,-		

voor de fraaiste
voor de fraaiste op 1 na

Dwerghoenders:
202
€ 12,-		
203
€ 5,-		

en bronzen wisselbeeld (Gem. Enschede) voor de fraaiste
voor de fraaiste op 1 na

Sierduiven:
204
€ 12,- 		
205
€ 5,- 		
Konijnen:
206
€ 12,- 		
207
€ 5,- 		

voor de fraaiste
voor de fraaiste op 1 na
en wisselbokaal (Gemeente Enschede) voor de fraaiste
voor de fraaiste op 1 na

Hans Westendorp - prijs: 4 aangewezen dieren in 1 ras jong.
208
€ 10,hoenders
209
€ 10,dwerghoenders
210
€ 10,sierduiven
211
€ 10,konijnen
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Fraaiste dier in de volgende categorieën met minimaal ZG 93
212 € 5,fraaiste lachduif
213 € 5,fraaiste oorspronkelijke watervogel
214 € 5,fraaiste gedomesticeerde watervogel
215 € 5,fraaiste kalkoen
216 € 5,fraaiste fazant
217 € 5,fraaiste kwartel
218 € 5,fraaiste cavia
Predikaatgeld
Aan predikaatgeld wordt € 0,25 per punt met een maximum van € 5,- per lid uitbetaald.
Door jeugdleden te winnen:
Hans Westendorp - prijzen:
219
eremetaal fraaiste hoen
220
eremetaal fraaiste dwerghoen
221
eremetaal fraaiste lachduif
222
eremetaal fraaiste sierduif
223
eremetaal fraaiste konijn
224
eremetaal fraaiste cavia
Ieder jeugdlid ontvangt een medaille indien hij of zij met tenminste 1 dier een ZG 93 behaald heeft.
De winnaars van de Hans Westendorp - prijzen zijn hiervan uitgesloten.
OOSTELIJKE SIERDUIVEN VERENIGING OSV
Secr. J. Ankoné, Van Deinsestraat 30, 7621 XK Borne, Tel: 06-44438189, jos.ankone@hetnet.nl
OSV - fokkersprijs: 4 aangewezen dieren jong en oud
230
1e prijs
€ 15,231
2e prijs
€ 10,e
232
3 prijs
€ 5,OSV – fokkersprijs: 4 aangewezen dieren jong
233
1e prijs
€ 15,234
2e prijs
€ 10,e
235
3 prijs
€ 5,SIERDUIVENVERENIGING DE DRIEHOEK
G.H. Sterling(secretaris), Lekstraat 24, 7417 WH Deventer
0570-633318, 06-15427333, dedriehoek@home.nl
Opgericht 28 februari 1950
De Sierduivenvereniging “De Driehoek” stelt op deze show voor haar leden de volgende prijzen beschikbaar:
Kleindierfokkers Vereniging Zutphen herinneringsprijs, Ereband voor de kampioen van de clubshow.
Deze herinneringsprijs heeft een looptijd van 10 jaar, ingaande 2011 en wordt jaarlijks uitgereikt.
Beker voor de reservekampioen van de clubshow.
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€ 10,€ 7,€ 10,€ 7,€ 10,€ 7,€ 10,€ 7,€ 10,€ 7,€ 10,€ 7,-

voor de fraaiste kropper.
voor de fraaiste kropper op 1 na.
voor de fraaiste kip, wrat of vormduif.
voor de fraaiste kip, wrat of vormduif op 1 na.
voor de fraaiste trommel of structuurduif.
voor de fraaiste trommel of structuurduif op 1 na.
voor de fraaiste meeuw.
voor de fraaiste meeuw op 1 na.
voor de fraaiste kleurduif.
voor de fraaiste kleurduif op 1 na.
voor de fraaiste tuimelaar of hoogvlieger.
voor de fraaiste tuimelaar of hoogvlieger op 1 na.

Beker voor de fraaiste duif van een jeugdlid. Een jeugdlid welke geen beker van De Driehoek heeft gewonnen ontvangt een
medaille. Alle prijzen zijn te winnen in concurrentie, minimaal 6 duiven per groep en minimaal 94 punten.
Indien men in plaats van geldprijzen eremetaal wenst, dient men dit door te geven aan de secretaris van “De Driehoek” tijdens de
clubshow, of binnen een maand na de clubshow.
Inzenders dienen op het inschrijfformulier duidelijk aan te geven dat zij lid zijn van “De Driehoek”
De gewonnen prijzen worden tijdens de jaarvergadering uitgereikt. Zij die zich voor sluiting van de inschrijvingen, opgeven als
lid van “De Driehoek” komen ook in aanmerking voor de prijzen van “De Driehoek”.
DIERENVERVOER
Ook voor deze Oneto heeft het bestuur een aantal personen bereid gevonden de dieren collectief te vervoeren. Met de vervoerders
zijn de volgende afspraken gemaakt:
• De inzender die zijn dieren collectief wenst te laten vervoeren, neemt contact op met de contactpersoon/vervoeder in zijn/
haar omgeving.
• De inzender geeft op het inschrijfformulier aan op welk adres de dieren worden aangeleverd.
• De contactpersoon/vervoerder zorgt voor de verzending van de dieren.
• Indien de inzender zijn dieren, die met de vervoeder zijn meegegeven, zelf mee terug neemt, dient dit op het inschrijfformulier
vermeld te worden.
• De inzender betaalt per dier € 1,50. Het totaalbedrag wordt op het inschrijfformulier vermeld en met het inschrijfgeld voldaan.
• Als er op een vervoersadres te weinig dieren worden aangeboden, zal in overleg met de inzender een oplossing worden
gezocht. De betreffende vervoerslijn komt in dat geval te vervallen.
• Alleen personen die in dit vraagprogramma als vervoerder vermeldt staan kunnen voor een vervoersvergoeding in
aanmerking komen.
• De vervoerder aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor vermissing of schade aan de te vervoeren dieren.
Groningen
S.U. Blik, Esborgstraat 46, 7679 BV Scheemda, 0597-593026
Friesland
E.W. Zwama, Eesterweg 46, 9863 TC Doezum, 0594-613137
Noord-Holland
S. Bindt, Zuideinde 175, 1511 GD Oostzaan, 075-6843928.

Inschrijven is ook mogelijk, als je op
www.oneto.nl klikt, ga je al automatisch naar de site ;-)
show naar ons har t

27

Zuid Holland
H. den Butter, Jan van Arkelstraat 46, 2957 AP Nieuw Lekkerland, 0184-682375 / 0623152470,
h.den.butter2@kpnplanet.nl
Limburg, Grensstreek met België
R.S. Gatti, St. Jorisstraat 3, 3902 Lommel België, 06-46551177

REGLEMENT OVERDRACHTKLASSE
Artikel 1.
Deze aparte overdrachtklasse wordt tijdens de openingstijden van de Oneto-tentoonstelling in een apart gedeelte van de hal
georganiseerd. Zij staat open voor hoenders, dwerghoenders, serama’s, sierduiven, oorspronkelijke duiven, siervogels, watervogels,
konijnen en cavia’s (behoudens skinny’s), zowel oud en jong, zowel mannelijk als vrouwelijk. Deze dieren worden / zijn niet
gekeurd door een keurmeester.
Artikel 2.
Alleen Oneto-inzenders kunnen kooien huren tot het maximum aantal kooien dat is opgesteld vol is.
Komen er kooien vrij dan komen deze weer opnieuw in de verhuur.
Artikel 3.
De huur bedraagt:
• € 1,50 voor één dier.
• € 3,00 voor een paar sierduiven, sier- of watervogels, hoenders of dwerghoenders.
• € 4,00 voor een trio hoenders of dwerghoenders.
Artikel 4.
De minimum bemiddelingsprijzen zijn:
• Enkele nummers
• Een paar sierduiven, sier- of watervogels, hoenders of dwerghoenders
• Een trio hoenders of dwerghoenders

€ 5,€ 10,€ 15,-

Artikel 5.
De aangeboden dieren moeten gezond zijn en geringd of getatoeëerd zijn. Verder moeten de hoenders, dwerghoenders en
siergevogelte voldoen aan de voorwaarden voor het exposeren van pluimvee en konijnen. Bij deze diergroepen moet bij elk enkel
dier, paar of trio een entverklaring aanwezig zijn, want indien dieren verkocht zijn moet de koper een entverklaring ontvangen.
Artikel 6.
De overgenomen dieren mogen direct door de koper worden meegenomen.
Artikel 7.
De bemiddelingsopbrengst wordt na aftrek van 10% zo spoedig mogelijk aan de verkoper betaald.
Artikel 8.
De dieren in deze aparte overdrachtsklasse worden niet gekeurd. Deze dieren worden op dezelfde wijze als de overige
tentoongestelde dieren door de organisatie van voer en water voorzien.
Artikel 9.
Niet overgenomen dieren dienen weer door de eigenaar uitgekooid te worden.
Artikel 10.
De bemiddeling/overdracht geschiedt via een door het bestuur aangestelde commissie. Het bestuur noch de commissie is
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aansprakelijk voor het eventueel verloren gaan van dieren.
Artikel 11.
De aanvoer van de aangemelde dieren kan vanaf donderdag 14:00 uur plaatsvinden.
Artikel 12.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur c.q. de commissie.
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Groot/
Kriel
Kleur
M/V
O/J
Oormerk
Koppel
Trio
Volière
Serama A-klasse
Serama B-klasse
Serama C-klasse
Siervogels eigen kooi
Cavia’s A-klasse
Cavia’s B-klasse
Cavia’s C-klasse
AOC-klasse
Vrije klasse
* Europese klasse
Verkoop klasse Enkel
Verkoop klasse Paar
Verkoop klasse Trio
Te koop
voor €

Sluiting: 1 november 2019

CODENR: ......................................... (Niet invullen)

............koppel
............trio
............volière

Straat...................................................................................

Postcode..............................................................................

Plaats...................................................................................

Telefoon..............................................................................

Naam contactadres...........................................

Maakt gebruik van de vervoersregeling........ JA / NEE

Lid van vereniging.............................................................

Nummer fokkerskaart KLN / NBS*................................

E-mail adres.......................................................................

IBAN bank nr.....................................................................
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Bankrekening Oneto: NL50 RABO 0100 9700 44

Neemt deel aan GARVO mestanalyse........... JA / NEE

Neemt deel aan hanenkraaiwedstrijd............ JA / NEE

Neemt deel aan eierenkeuring........................ JA / NEE

Helpt mee met OPBOUW/AFBOUW/SCHRIJVEN*

Neemt de dieren zelf mee terug...................... JA / NEE

€...........,

GARVO mestanalyse

à € 3,00
à € 3,00
à € 4,00

.............paren sierduiven
paren sier-of watervogels
trio’s hoenders of dwerghoenders

=

=

=

=

Totaal 			

à € 1,50

.............enkele nummers

Vrije verkoopklasse (dieren worden niet gekeurd)

€......... ,

€...........,

€...........,

€...........,

€...........,

€...........,

bijdrage ereprijzenfonds 			
à € 7,50		

€ ..........,

à € 12,00		

€ ..........,

€ .........,

€ ..........,

€ ..........,

€ ..........,

€...........,

€..........,

doorlopende kaarten

=

=

=

=

=

=

=

€ 22,-

à € 2,00

à € 1,50

à € 3,00

à € 15,00

à € 12,00

à € 9,00

à € 5,50

combikaart (entree doorlopend, admin., catalogus)		

vervoersbijdrage per dier

verkoopkaarten

............jeugdshow, enkel nummer

............enkel /AOC / Vrije / Europees

Naam...................................................................................

		
.

Handtekening:

Inzender verleent wel / geen* ondersteuning bij
de op / afbouw van de show. De organisatie neemt
hierover nader contact op.

AVG
Ondergetekende (bij jeugdshow ouder/verzorger)
gaat wel / niet* akkoord met vermelding en / of
gebruik van de inzendergegevens / foto’s in de
catalogus, externe uitingen als website.

EENMALIGE MACHTIGING
Ondergetekende machtigt de penningmeester van
Oneto om het verschuldigde bedrag in week 47 af
te schrijven
IBAN bank nr...............................................................

online inschrijven zie www.oneto.nl

NB Inzenders die in meer dan één diergroep inzenden
graag hun formulieren naar één adres te zenden.

Konijnen / cavia’s en Jeugdshow:
E. Sanders, Van Galenstraat 4, 7622 XP Borne
secretaris@oneto.nl

Sierduiven:
A. J. Overbeek, Nieuwe Es 3, 7622 BX, Borne
duiven@oneto.nl

Hoenders, dwerghoenders, sier- en watervogels:
M. Stals, Leurinkplantsoen 1, 7553 GD Hengelo
hoenders@oneto.nl

Dit formulier vóór 1 november 2018 zenden naar:

HOENDERS / DWERGHOENDERS / SERAMA’S / SIERDUIVEN / KONIJNEN / CAVIA’S / SIER- EN WATERVOGELS / JEUGDSHOW (*Doorhalen wat niet van toepassing is.)

INSCHRIJFFORMULIER ONETO – 2019 (6, 7 en 8 december)
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