VRAAGPROGRAMMA

KLEINDIERENSHOW

2019

1

9
1
0
2 r!
4 aa
3
j
9

5
8

VRIJDAG 8 EN ZATERDAG 9 NOVEMBER
Midden Nederlandhallen
Thorbeckelaan 123 - Barneveld

Gallinova, is een open tentoonstelling voor:
hoenders, dwerghoenders, Serama’s
siervogels, watervogels en oorspronkelijke duiven,
sierduiven
konijnen en cavia’s

Clubshows van de, Barnevelderclub, Hollandse Krielenclub en de Lakenvelder en
Vorwerkhoender club
Districtshows van de: Nederlandse Kuif- en Baardkuifhoenderclub, Welsumerclub,
Nederlandse Sabelpootclub en de Nederlandse Sussex, Orpington en Dorking Club
De tentoonstelling wordt gehouden op 8 en 9 november 2019 in de
Midden Nederland Hallen, Thorbeckelaan 123, Barneveld
Openingstijden:

Vrijdag 8 november 2019 10.00 uur tot 22.00 uur.
Zaterdag 9 november 2019 9.00 uur tot 16.00 uur.

VOORWOORD
Beste Kleindieren liefhebbers,
Hierbij het vraagprogramma van Gallinova 2019. Een hartelijke uitnodiging om met
uw dieren naar Barneveld te komen. U bent dan welkom in de Midden Nederland
Hallen. Een prachtige locatie met ruime parkeergelegenheid rondom de hal. De hal is
gelegen onderaan de A30, dus makkelijk bereikbaar.
Dit jaar bestaat Gallinova 85 jaar | Naast het mooie prijzenschema, waarbij dieren
die 65 en meer punten behalen altijd in de prijzen vallen , hebben we natuurlijk de
verenigingscompetitie, waarbij u als vereniging of speciaalclub de onderlinge
competitie aangaat. Maar omdat het met 85 jaar een extra feestje is in Barneveld,
krijgen alle inzenders een aandenken ter gelegenheid van dit 85 jarig jubileum |
Het is al lang geleden dat er geen pluimvee op Gallinova ingezonden mocht worden
vanwege de vogelgriep en laten we ook dit jaar hopen dat Gallinova gewoon door
kan gaan.
Ook dit jaar weer een aantal clubshows. Maar natuurlijk doen ook de andere
speciaalclubs een oproep aan hun leden om in te zenden, om van hun
clubcompetitie een mooi feest te maken. Maar wij roepen ook andere fokkers op, om
deel te nemen aan de competitie in Barneveld.

Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat we te maken hebben als organisatie met
de wet op de privacy van persoonsgegevens. De gegevens die u aan ons doorgeeft
worden uitsluitend gebruikt voor de tentoonstelling en de afhandeling daarvan. Op de
website vermelden we dan ook niet de inzenderslijst, wel de uitslagen en de
prijswinnaars.
Gallinova en alle medewerkers zijn er klaar voor om uw dieren te ontvangen en ze
vanaf donderdagavond 7 november tot en met zaterdag 9 november goed te
verzorgen.
We zien u dan ook graag op Gallinova 2019 |
Namens het bestuur, Gerrit Koerhuis.

Verenigingsbestuur/Tentoonstellingsorganisatie:
Ereleden:
W. Groenwold
A. Mastenbroek
C. Donkersteeg
L. Donkersteeg-Kooiman
Voorzitter
G. Koerhuis, Oranjeboomlaan 23, 8091 BZ Wezep, tel. 038-3759278
Secretaris/Penningmeester
J.A. Vogel, Geerstuk 19, 3773 DB Barneveld, tel. 0342-491793
Bestuursleden
E. Meerveld, Beekstraat 22, 3771 CN Barneveld, tel. 0342-490488
C. Top-van de Kamp, Kallenbroekerweg 19, Barneveld, 0342-414396
T.A. van Amsterdam, van Wijnbergenlaan 46, Barneveld
Tentoonstellingssecretaris
G. Koerhuis, Oranjeboomlaan 23 8091 BZ Wezep,
Telefoon maandag tot en met zaterdag 038-3759278 na 18.00 uur.
E-mail kv.gallinova@gmail.com
Tentoonstellingssecretariaat tijdens de tentoonstelling
0643193901 (alleen in dringende gevallen)
Gedelegeerde:
W.A. Poortinga, Burg. v.d. Borchstraat 41 7451 CG Holten, tel. 0548362223
Veterinair toezicht
Dierenartsenpraktijk Barneveld, De Driest 2, 3773 BG Barneveld, tel. 0342-414956
TENTOONSTELLINGSBEPALINGEN
artikel 1.
Dit is een door het FB geautoriseerde tentoonstelling, daarvoor geldt het
tentoonstellingsreglement. Het tentoonstellingsreglement is te downloaden van de
website van het FB, dan wel tegen vergoeding te verkrijgen bij het FB. Elke inzender
wordt geacht hiermee op de hoogte te zijn en zich daaraan te onderwerpen.
artikel 2.
Aan deze tentoonstelling kan alleen worden deelgenomen indien men in het bezit is
van een geldige fokkerskaart voor de diergroep waarvoor men inzendt. Men is ook
verplicht de provincieletter en het nummer in te vullen op het inschrijfformulier.
Jeugdleden dienen op het inschrijfbiljet hun geboortedatum te vermelden, alleen dan
kunnen zij meedingen naar de uitgezette ereprijzen voor jeugdleden.
Buitenlandse deelnemers dienen hun buitenlandse bondsnummer op te geven.
artikel 3.
Gevraagd worden enkele nummers hoenders, dwerghoenders, Serama’s, siervogels,
watervogels, oorspronkelijke duiven, sierduiven, konijnen en cavia’s, in alle erkende
rassen en kleuren, zowel oude als jonge dieren, mannelijke en vrouwelijke. Voor
bovengenoemde diergroepen behalve de sierduiven is er een AOC-Klasse (Any
other Color) en een Vrije Klasse (spiegel der Fokkerij): Deze klassen worden als
aparte groepen geëxposeerd. Niet gedomesticeerde watervogels mogen als koppel
ingezonden worden, deze dieren worden wel afzonderlijk beoordeeld. Wanneer ze
niet als koppel zijn opgegeven gaan we er van uit dat het enkele nummers zijn.

Konijnen die geboren zijn tussen 30 april en 1 september 2019 kunnen ingezonden
worden in de Jeugd-klasse, inzenders moeten dit vermelden op het
inschrijfformulier, als ze in aanmerking willen komen voor de jeugdklasse.
artikel 4.
Alle ingeschreven dieren moeten voorzien zijn van een niet afschuifbare voetring of
een oormerk. Uitgezonderd daarvan zijn cavia’s. Cavia’s moeten worden voorzien
van een kleefpleister, kleur naturel, waarop in blauw schrift het koolnummer moet
staan vermeld. De plakker moet in de lengterichting worden aangebracht aan de
buitenzijde van een oor van oorwortel tot oortop.
artikel 5.
Het inschrijfgeld bedraagt:
€ 4,00 per enkel nummer.
€ 6,00 koppels niet gedomesticeerde watervogels
Administratiekosten zijn € 2,50.
De catalogus € 3,50 is voor iedere inzender verplicht, echter één per woonadres, met
het bijgevoegde dierenoverzicht kan de catalogus afgehaald worden.
Entree: 0-16 jaar twee euro, 17 jaar en ouder drie euro.
artikel 6.
Dieren kunnen ingeschreven worden met het bijgevoegde inschrijfformulier of op de
internetsite www.gallinova.nl. Vul duidelijk alle gegevens in, let daarbij vooral op
groot en klein bij konijnen en hoender of dwerghoender bij de kippen.
De inschrijfformulieren dienen dinsdag 17 oktober 2019 bij het
tentoonstellingssecretariaat ingeleverd te zijn. De inschrijving sluit eerder, wanneer
het maximum aantal dieren dat kan worden ondergebracht is bereikt. Het
inschrijfgeld dient voor aanvang van de show overgemaakt te zijn, op iban-nummer
NL95 INGB 0000656940 tnv Gallinova Barneveld
artikel 7.
De ingeschreven dieren kunnen donderdag 7 november van 18.00 tot 21.00 uur
ingekooid worden. Inzenders van siervogels, oorspronkelijke watervogels en duiven
dienen ringnummers op de kooikaart te vermelden (niet op het kooinummeretiket).
artikel 8.
De dieren moeten zaterdag 9 november om 16.00 uur worden afgehaald. Dieren die
niet zijn afgehaald, worden op kosten van de inzender geretourneerd.
artikel 9.
Ingezonden dieren kunnen te koop worden aangeboden. Telefonische tekoopstelling
is niet mogelijk. Verkoop kan alleen door bemiddeling van het
tentoonstellingsbestuur. Verkoopkaarten zijn tegen betaling van € 1,50 te bestellen
op het inschrijfformulier. Tijdens de tentoonstelling zijn ze voor € 2,00 verkrijgbaar op
het verkoopkantoor in de hal. Het verkoopkantoor is geopend vanaf vrijdag 8
november 18.00 uur.
Bij verkoop betaalt de verkoper 10% van de verkoopprijs aan de tentoonstellingskas.
De verkoopprijs mag tijdens de tentoonstelling niet worden verhoogd en slechts met
toestemming van het tentoonstellingsbestuur worden verlaagd. Verkochte dieren
kunnen zaterdag 9 november tussen 14.30 en 16.00 uur worden afgehaald. Zodra
een dier verkocht is, is het risico voor de koper.

Voor het welzijn van de dieren vergen het transport, het tentoonstellen en de
verzorging uiterste zorg. Bij het transport van de dieren moet worden zorggedragen
voor voldoende ventilatie en frisse lucht. Dit geldt in het bijzonder bij het vervoer van
de dieren tijdens warme dagen. Laat de auto en/of aanhanger niet in de (brandende)
zon staan met de dieren. Ook de verzendkisten- manden, altijd in de schaduw
plaatsen. Het verzendmateriaal moet voorzien zijn van voldoende
ventilatieopeningen waarbij gezorgd moet worden dat deze tijdens het transport niet
worden geblokkeerd. Een goede manier om blokkering te voorkomen is het
aanbrengen van enkele latjes boven, c.q. onder de ventilatieopeningen.

artikel 10.
Het tentoonstellingsbestuur is niet aansprakelijk voor sterfte of verloren gaan van de
ingezonden dieren, noch voor enig ander eigendom van de inzender of bezoeker, dat
in het tentoonstellingsgebouw aanwezig is.
artikel 11.
De keuring zal geschieden op vrijdag 8 november en is toegankelijk voor iedereen.
De uitspraak van de keurmeester is definitief en zonder beroep, tenzij er
klaarblijkelijk een vergissing heeft plaats gehad, dit ter beoordeling van het bestuur.
Het bestuur behoudt zich het recht voor bij verhindering van een keurmeester een
ander in zijn plaats te benoemen, eventueel het aantal keurmeesters en/of de
rassenverdeling te wijzigen. Keuringsresultaten worden telefonisch niet verstrekt.
artikel 12.
Het inschrijfgeld van ingeschreven, doch niet ingezonden dieren, wordt niet
terugbetaald, maar vervalt aan de tentoonstellingskas. Dit geldt ook voor niet
toegekende ereprijzen. Wanneer de tentoonstelling vanwege overheidsregels niet
door kan gaan storten we het inschrijfgeld terug, u bent dan wel de
administratiekosten verschuldigd.
artikel 13.
Het afhalen van gewonnen prijzen moet gebeuren op het tentoonstellingssecretariaat
vanaf vrijdag 21.00 uur.
Beoordelingskaarten kunnen bij het uitkooien uit de houdertjes worden gehaald.
Beoordelingskaarten worden niet nagezonden.
artikel 14.
Tijdens de tentoonstelling is het niet toegestaan dieren uit de kooien te nemen
anders dan met toestemming van of onder toezicht van het tentoonstellingsbestuur.
Het is verboden andere dieren op de tentoonstelling aan te voeren anders dan die
zijn ingeschreven.
Het gebruik van keurstokjes door inzenders is niet toegestaan.
artikel 15.
Onreine of zieke of van ziekte verdachte dieren worden niet gekeurd en uit de
tentoonstellingsruimte verwijderd.
artikel 16.
Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoenders, dwerghoenders en siergevogelte
worden toegelaten van fokkers die hun hierboven genoemde dieren hebben laten
enten tegen pseudo-vogelpest.

Elke inzending hoenders, dwerghoenders en siergevogelte dient vergezeld te zijn
van een kopie van de entverklaring. Deze entverklaring dient getekend te zijn door
de eigenaar en de dierenarts die de enting heeft verricht. De entverklaring dient
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 verenigingssecretaris van de vereniging waar men de fokkerskaart
heeft besteld.
Uw entformulier moet u tijdens de aanvoer van de dieren, afgeven worden bij de
ingang van de hal.

artikel 17.
Tot deze tentoonstelling mogen alleen konijnen worden toegelaten die geënt zijn met
een vaccin tegen RVHD type 2 Inzenders moeten kunnen aantonen dat hun dieren
ingeënt zijn. Deze enting is verplicht.
artikel 18.
Om voor een prijs in aanmerking te komen moet het dier in concurrentie zijn en
tenminste 94 punten hebben behaald.
Alleen de eerst voorgebrachte dieren komen in aanmerking voor een hoofdereprijs.
artikel 19.
Reclames, van welke aard ook, worden na 28 februari 2020 niet meer in behandeling
genomen.
Artikel 20.
Wanneer overheidsregels maatregelen genomen moeten worden, dan conformeren
de inzenders zich aan de maatregelen die het bestuur heeft genomen. Het bestuur is
niet verantwoordelijk voor de gevolgen die dat heeft voor de inzenders.
artikel 21.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Inzenders die willen schrijven of aandragen
kunnen dit melden op het inschrijfformulier.

Keurmeesters
Hoenders:
J. Kip
A.F.J. Rijs
E.J. Visser
H.E.P.:

B
A
A

B. Bleijenberg (voorzitter), A.F.J. Rijs en L.J.J. Frenken

Dwerghoenders:
W. Voskamp
R.S. Gatti
R.A.Th. Siemes
H.B. Timmer

A
A
A
C

H. Ketelaar
L.J.J. Frenken

B
A

A.F.J. Rijs

A

B. Bleijenberg

A

J.T. Wever

B

J.T. Wever

A

H.E.P.:

Barnevelder
Lakenvelder, Vorwerkhoen
Overige rassen

Hollandse kriel
Hollandse Kriel
Barnevelderkriel
Wyandotte kriel, Plymouth Rock kriel,
New Hampshirekriel, R.I.R kriel,
Australorpkriel
Groningermeeuwkriel, Welsumer kriel
Cochinkriel, Javakriel, Chabo,
Vechthoen krielen en overige rassen
Barnevelderkriel, Lakenvelderkriel,
Vorwerkkriel
Hollandse Kuifhoenkriel, Nederlandse
Baardkuifhoenkriel, Ned. Sabelpootkriel,
overige Nederlandse rassen
Belgische rassen, Duitse rassen,
Sussexkriel, Orpingtonkriel, Zijdehoenkriel
Serama’s

E.J. Visser (voorzitter), R.A.Th. Siemes en W. Voskamp

Siervogels en Oorspronkelijke duiven:
N.H. van Wijk
A
Alle soorten
H.E.P.:

N.H. van Wijk

Watervogels
N.H. van Wijk

A

Alle rassen en soorten

A

Alle rassen

Konijnen:
A.A. Verrijdt

A

Th.L. van ‘t End

A

Tekening rassen, Hangoorrassen en overige
rassen
Vlaamse Reus, Wener, Groot en Klein
Zilver, Bijzondere haarstructuur rassen,
Pool en Kleurdwerg

H.E.P.:

N.H. van Wijk

Sierduiven:
C.J. Voerman
H.E.P

H.E.P.:

C.J. Voerman

A.A. Verrijdt

Cavia’s:
A.A. Verrijdt
H.E.P.:

A
F. Verrijdt

Alle variëteiten

GALLINOVA-HOOFDEREPRIJZEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Fraaiste hoender
€ 50,00
Fraaiste dwerghoender
€ 50,00
Fraaiste Serama
€ 50,00
Fraaiste fazant, tragopaan, kalkoen/parelhoen/pauw en
oorspronkelijke kamhoenders
€ 50,00
Fraaiste patrijs/kwartel/frankolijn
€ 50,00
Fraaiste gedomesticeerde watervogel
€ 50,00
Fraaiste niet gedomesticeerde watervogel
€ 50,00
Fraaiste lachduif, diamantduif of oorspronkelijke duif
€ 50,00
Fraaiste sierduif
€ 50,00
Fraaiste konijn
€ 50,00
Fraaiste cavia
€ 50,00
Bovenstaand prijzenschema geldt wanneer er minimaal 50 dieren in
een aangegeven categorie ingezonden zijn.
Zijn er 25 tot en met 49 dieren ingezonden dan is de prijs € 25,00
Zijn er 5 tot en met 24 dieren ingezonden dan is de prijs € 10,00.

Fraaiste op 1 na.
14.
Wanneer er meer dan 150 dieren in een hier boven genoemde groep
zijn ingezonden krijgt de fraaiste op 1 na € 25,00.
Fraaiste AOC-klasse en Vrije Klasse
16
Fraaiste van iedere klasse
€ 5,00
Wanneer er minimaal 10 dieren in een diergroep zijn ingezonden.
17
Zijn er meer dan 25 ingezonden dan krijgt de fraaiste op 1 na ook
€ 5,00
Jeugd-klasse konijnen
27.
Fraaiste Jeugd-klasse minimaal 12 dieren
28.
Fraaiste Jeugd-klasse minimaal 20 dieren
29.
Fraaiste Jeugd-klasse op 1 na minimaal 20 dieren

€ 5,00
€ 7,50
€ 5,00

KEURMEESTERSPRIJZEN
30.
€ 5,00 voor de fraaiste van iedere keurmeester.
Keurt een keurmeester twee of meer diergroepen dan worden deze
prijzen toegekend aan de beste van de grootste groep.
31
€ 2,50 voor de fraaiste op 1 na van iedere keurmeester.
Keurt een keurmeester twee of meer diergroepen dan worden deze
prijs toegekend aan de beste van de op 1 na grootste groep.
EREPRIJZEN JEUGDLEDEN
35.
Beker voor de fraaiste inzending van een jeugdlid in iedere diergroep.
36.
Bekertje voor de fraaiste inzending op 1 na van een jeugdlid in iedere
diergroep. Zendt er maar 1 jeugdlid in een diergroep dan vervalt deze
prijs.

RAS EREPRIJZEN
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Bij een inzending van 5 t/m 9 dieren in een ras:
€ 2,50 voor de fraaiste
Bij een inzending van 10 t/m 19 dieren in een ras:
€ 3,00 voor de fraaiste mannelijk
€ 3,00 voor de fraaiste vrouwelijk
Bij een inzending van 20 t/m 39 dieren in een ras:
€ 5,00 voor de fraaiste mannelijk
€ 2,50 voor de fraaiste mannelijk op 1 na
€ 5,00 voor de fraaiste vrouwelijk
€ 2,50 voor de fraaiste vrouwelijk op 1 na
Bij een inzending van 40 of meer in een ras:
€ 6,00 voor de fraaiste mannelijk
€ 3,00 voor de fraaiste mannelijk op 1 na
€ 6,00 voor de fraaiste vrouwelijk
€ 3,00 voor de fraaiste vrouwelijk op 1 na

PUNTENPRIJZEN
52
€ 1,50 voor ieder dier met 96 of 96,5 punten
53
€ 3,00 voor ieder dier met 97 of meer punten
INZENDERPRIJS
In alle diergroepen hoenders, dwerghoenders, siervogels, watervogels,
oorspronkelijke duiven, sierduiven en konijnen wordt een inzenderprijs
beschikbaar gesteld.
Om in aanmerking te komen voor deze inzenders prijs dient een inzender
minimaal 8 dieren in een groep in te zenden. Van de beste 8 dieren worden de
punten opgeteld, de inzender die de meeste punten heeft wint de
inzenderprijs.
Er moeten minimaal 4 inzenders zijn die meedingen naar de prijs in een
groep, is dat niet het geval dan vervalt de prijs.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

inzenderprijs hoenders
inzenderprijs dwerghoenders
inzenderprijs siervogels
inzenderprijs watervogels
inzenderprijs oorspronkelijke duiven
inzenderprijs sierduiven
inzenderprijs konijnen

€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00

Clubshow Kleindierenvereniging Gallinova
65.

Voor de fraaiste in iedere diergroep een
GALLINOVA-pakket.
Voorwaarde: minimaal 3 Gallinova leden die
minimaal 8 dieren per diergroep inzenden.
Lukt dat niet dan kijken we of we nog groepen
kunnen samenvoegen.

VERENIGINGSCOMPETITIE
Deze prijs is te winnen door kleindierenverenigingen of speciaalclubs die bij
ons hun clubshow of districtshow onderbrengen.
Voorwaarden:
Van een vereniging of speciaalclub dienen minimaal 5 leden deel te nemen
aan de verenigingsprijs. Daarnaast moet er op de avond van inkooien 20
dieren worden door gegeven op het formulier dat verkrijgbaar is in de
Gallinova-stand.
Dit formulier zal in de Gallinova-stand worden
opgehangen. Na de keuring worden de punten
ingevuld, de vereniging met het hoogste aantal punten
wint de verenigingsprijs. Mochten meerdere
verenigingen gelijk eindigen dan beslist het lot.
De vereniging of speciaalclub met het hoogste aantal
punten krijgt 30 euro.
De vereniging of speciaalclub met de op 1 na hoogste
aantal krijgt 20 euro.
BONDSPRIJZEN en SPECIAALCLUBPRIJZEN
Zijn te vinden in de ALMANAK 2019 op de site van de Kleindieren Liefhebbers
Nederland.

Routebeschrijving MIDDEN NEDERLAND HALLEN:

Navigatieadres: Thorbeckelaan 123, Barneveld
Vanuit Amersfoort/Apeldoorn (A1)


Ga de A30 op. (Afslag 15, 'Barneveld/Ede/Arnhem')



Neem de eerste afrit. (Afslag 5, 'Harselaar/Barneveld')



Sla bovenaan de afrit linksaf



Neem na circa 250 meter de eerste afslag op de rotonde



U bent gearriveerd bij de Midden Nederland Hallen

Vanuit Arnhem/Ede/Utrecht (A12)


Ga de A30 op. (Knooppunt Maanderbroek, 'Amersfoort/Barneveld/Ede-Noord')



Neem afslag 5, 'Harselaar/Barneveld-Noord'



Sla bovenaan de afrit rechtsaf



Neem na circa 250 meter op de rotonde de eerste afslag



U bent gearriveerd bij de Midden Nederland Hallen

