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HOENDERS - DUIVEN - KONIJNEN - CAVIA’S
KLEINE KNAGERS, SIER- & WATERVOGELS
KLN / NBS - Open Nationale Kleindierenshow
KLN / NBS - Open Nationale Jeugdshow
Kleindierliefhebbers Overijssel
Nederlands Kampioenschap SZH / NHC
GARVO - Ras van het Jaar
Nederlandse Cavia Club (NCC )
Nederlandse Knaagdierenfokkers Vereniging (NKV)

voer naar mijn hart

ONETO 2020 gaat DIGITAAL
Het reguliere kleindieren tentoonstellingseizoen is vanwege de Covid-19 ontwikkelingen afgelast.
Voor velen een opluchting dat het aantal ontmoetingen nu wordt geminimaliseerd en daarmee de kans op
herstel is ingezet. Voor velen ook een teleurstelling dat hun fokresultaat niet beoordeeld wordt en dat de
directe contacten met medefokkers en geïnteresseerden is weggevallen.
Met de afgelasting van de reguliere Oneto 2020 met de KLN/NBS Jeugdbondsshow, de NBS Bondsshow Oost,
de KLO Bondsshow, de NCC demonstratieshow en diverse verenigingsshows in voorbereiding, ontstond het
idee voor een alternatief.
Wat kunnen we als Oneto doen voor onze (jeugd)inzenders, keurmeesters, bezoekers, partners als KLN, NBS,
KLO, NCC, Aviornis Oost en Parkieten Sociëteit Oost, maar ook onze hoofdsponsor GARVO, Kleindiermagazine
en liefhebbers die van plan waren om kleindieren aan te schaffen via de vrije verkoopklasse.
Dit alternatief willen we nu vormgeven met een digitale keuring in verschillende rubrieken.
Ofwel, stuur een digitale foto in van je fraaiste dier(en) en maak kans op een aantrekkelijk prijzenpakket.

Wat betekent dit in het kort?
Inzenders kunnen zich aanmelden op het online inschrijfformulier onder aan deze pagina.
Hier vullen zij net als voorgaande jaren hun contactgegevens in.
Vervolgens selecteren zij per dier één van de rubrieken (deze staan verderop toegelicht), vullen de
diergegevens in, selecteren het herbenoemde* fotobestand vanaf de eigen computer,
betalen online (€1,- per foto/dier, € 2,50 administratiekosten, € 2,- per ter verkoop gesteld dier), waarna de
inzender een bevestigingsmail krijgt van de inzending. Inzenders kunnen meerdere dieren/foto’s indienen en
een dier kan waar van toepassing, voor meerdere rubrieken opgegeven worden.
Vervolgens worden de inzendingen/foto’s per rubriek verzameld, geanonimiseerd en beoordeeld door een
jury. Afhankelijk van de rubriek is dit een KLN/NBS keurmeester, of een vakjury, of een gelegenheidscombinatie.
Deze schrijft een beknopte beoordeling.
De ingezonden foto’s en de winnaars worden na beoordeling getoond op het publieke gedeelte van de Oneto
website. Ook worden deze foto’s beschikbaar gesteld aan Kleindiermagazine.
De uiteindelijke winnaars ontvangen prijzen beschikbaar gesteld door:
• GARVO premium diervoeders
• Kleindierliefhebbers Nederland (KLN)
• Nederlandse Bond van Sierduiven (NBS)
• Kleindierliefhebbers Overijssel (KLO)
• Nederlandse Cavia Club (NCC )
• Nederlandse Knaagdierenfokkers Vereniging (NKV)
• Nederlandse Hoenderclub (NHC)
• Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH)
• Nederlandse Vereniging voor Gedomesticeerde Watervogelfokkers (NVGW), etc.
Deze lijst wordt waar nodig aangevuld.
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Hoe moet een foto aangeleverd worden?
•
•

•

Allereerst, een foto mag niet groter zijn dan 1 Mb. Dit omdat anders bij hoge bezoekersaantallen de
website kan vertragen.
Een foto is een originele foto of bijvoorbeeld een fotocollage gemaakt in bijvoorbeeld MS Word of MS
Powerpoint en bewaard als afbeelding. Bij een fotocollage worden meerdere zijden van een dier getoond
wat van belang is bij bijvoorbeeld tekeningrassen.
De bestandsnaam van een foto, voor dat deze geüpload kan worden, moet herbenoemd worden en de
volgende informatie bevatten:

Initialen.naam inzender-fokkerskaartnummer-ras-kleurslag-M/V-O/J-merk/ring(jaar+volgnummer).jpg
bijvoorbeeld
A.Kleindier-O6712345-twentshoen-zilverpatrijs-m-j-20-12345.jpg.

Foto: G. Abbink /
toestemming Rare Varieties
Rabbit Club UK

Foto: G. Laarman

Tips voor een optimale foto van uw mooiste dieren door Wilma en Ad Taks:
1. Heeft u een belichtingsstudio dan heeft u waarschijnlijk ook de kennis van juist uitlichten. Zo niet,
fotografeer dan bij voorkeur in daglicht (buiten of bijv. in een kas) of een afgesloten ruimte waar toch
veel licht is. En gebruik zo nodig een flits.
2. Kies voor een egale (niet glimmende) achtergrond, bijv. een katoenen lap, gordijn of wand.
3. Zet het dier op een tafeltje en maak de foto op ooghoogte (dus nooit een dier niet van bovenaf
fotograferen).
4. Fotografeer bij voorkeur met 2 personen: de een stelt het dier en de ander maakt de foto.
5. Neem de tijd om uw dier te fotograferen maar zeker ook de rust.
6. Maak een foto van uw dier van de zijkant zo standaard mogelijk.
7. Maak meer foto’s zodat je uit de serie de mooiste foto kunt kiezen of gebruiken voor een fotocollage en
waar zo mogelijk de ring goed zichtbaar is
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Keurmeesters
Voor deze speciale gelegenheid hebben de volgende KLN/NBS keurmeesters zich bereid gesteld.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konijnen: T. Oomen, G. Lenselink , P. Oude Groothuis, J. Derksen
Cavia’s: M. Eilander, F. Verrijdt, A. Bennink
Kleine Knagers: M. Kalberg
(Dwerg)Hoenders en Serama’s: W. Voskamp, J. Albada, R. Siemens, H. Tenbergen, G. Glastra, B. Kremer
Sierduiven: R. Joosten, J. Leeflang, J. van de Siepkamp
Siervogels: N. van Wijk, A. Deetman
Oorspronkelijke watervogels: N. van Wijk, A. Deetman
Gedomesticeerde Watervogels: J. Meindertsma, K. van Loe, N. van Wijk
Keurmeester vliegduiven: D. Hamer
feed to my heart’s delight Futter nach meinem Herzen une nourriture du cœur au ventre
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Garvo heeft verantwoorde rijke mengelingen die perfect afgestemd zijn op de behoefte van watervogels. Daarmee dragen ze
bij aan hun gezondheid, vitaliteit en levenslust. Meer info over onze diervoeders en verkoopadressen zie www.garvo.nl

Garvo bv Molenweg 38 6996 DN Drempt telefoon +31 (0)313 47 23 21 e-mail garvo@garvo.nl website www.garvo.nl
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Rubrieken (inschrijven)
1. KLN/NBS Jeugd Bondsshow met KLN/NBS medaille, zak GARVO voer en een Oorkonde voor fraaiste
mannelijke en vrouwelijke dier per diergroep (Jury: zie keurmeesters)
2. KLN/NBS Nationale show met KLN/NBS medaille, zak GARVO voer en een Oorkonde voor fraaiste
mannelijke en vrouwelijke dier per diergroep (Jury: zie keurmeesters)
3. Vrije Klasse (niet KLN/NBS); zak GARVO voer en Oorkonde voor de beste drie dier en/of dier-mens foto’s
(Jury: medewerkers Vliegveld Twente)
4. Vliegduiven: zak GARVO voer en Oorkonde voor fraaiste niet NBS vliegduif (Jury: zie keurmeesters)
5. Fraaiste Duo: zak GARVO voer en Oorkonde voor fraaiste algemene duo en oorkonde voor fraaiste duo per
diergroep per (Jury: fotografen Oneto)
6. Hanenkraaiprijs: zak GARVO voer en Oorkonde voor fraaiste haan kraaiend en oorkonde voor een na, twee
na (Jury: Kleindiervereniging Neede)
7. Verkoopklasse: zak GARVO voer en Oorkonde voor het fraaiste mannelijke en vrouwelijke dier
(Jury: Kleindiervereniging Winterswijk)
8. Fotografieprijs: zak GARVO voer en Oorkonde voor beste dier en/of dier-mens foto en oorkonde voor een
na, twee na (Jury: fotografen Oneto)
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Garvo 1025 alfamix konijn en 5062 alfabrok konijn bevatten een uitgekiende eiwitsamenstelling en andere bouwstoffen, waaronder o.a.
lecithine, kruiden en oermineralen. De plantaardige oliënmix draagt bij aan goede vruchtbaarheid, een mooie, stevige pels en probleemloze,
vrijwel ongemerkte verharing. Meer info over onze diervoeders en verkoopadressen zie www.garvo.nl

Garvo bv Molenweg 38 6996 DN Drempt telefoon +31 (0)313 47 23 21 e-mail garvo@garvo.nl website www.garvo.nl
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Wordt na de keuring bepaald (niet inschrijven)
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

NBS Sierduiven Rasgroepenprijs: zak GARVO voer en Oorkonde voor het beste dier per rasgroep.
NCC: Oorkonde Beste van de Show, op 1 na, op 2 na, Oorkonde Beste Gladhaar, beste Stuctuurhaar, beste
Langhaar en beste Skinny van de show. Oorkonde voor beste van de jeugd, op 1na, op 2 na, Oorkonde voor
beste Borstelhaar van de show ( Garvo Ras van het Jaar).
NKV stelt € 5,- beschikbaar + certificaat voor het beste dier van ieder ras. Dus voor de beste: Syrische
hamster, Russische dwerghamster, Campbelli dwerghamster, Chinese dwerghamster, Roborovski
dwerghamster, Tamme rat, Kleurmuis, Gerbil, Stekelmuis.
KLO medaille voor het beste dier van een inzender met een Overijsselse fokkerskaart. Bij meerdere
kandidaten met een gelijke score wordt het aantal en de kwaliteit van de overige inzendingen
meegewogen.
GARVO – Ras van het Jaar Prijs - zak GARVO voer, GARVO Jas en Oorkonde voor beste Lakenvelder Hoen,
Modern Engels Vechtkriel, Hollander konijn, Voorburgse Schildkropper duif, Lachduif, Dwerggans, NoordHollandse Witborsteend, Borstelhaar cavia en kleine knager.
Nederlandse Hoenderclub: NHC Medaille en Oorkonde voor het fraaiste mannelijke en vrouwelijke dier in
Groot en Kriel, op één na, op twee na.
Stichting Zeldzame Huisdierrassen: penning voor het fraaiste dier per diergroep: Hoen, Dwerghoen,
Konijn, Sierduif en Watervogel als opgenomen binnen het rassenoverzicht van de SZH.
Oneto Verenigingsprijs: minimaal drie inzenders per bij Oneto aangesloten vereniging met minimaal 10
dieren. 1e prijs € 50,-, 2e prijs € 40,-, 3e prijs € 30,-, 4e prijs € 20,-. (Jury: Ereleden / Leden van Verdienste Oneto)
Nederlandse Vereniging voor Gedomesticeerde Watervogelfokkers; NVGW certificaat voor fraaiste dier
per ras, per kleurslag bij minimaal 5 dieren en twee inzenders.
Publiekswinnaar: Oneto site bezoekers kunnen hun voorkeursdier kiezen; zak GARVO voer voor de drie
beste dieren.
Verenigingen kunnen hun eigen prijzenschema desgewenst nog aanleveren.

Kleindier
Liefhebbers
Nederland
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Minimaal aantal dieren voor een prijs
Het minimum aantal dieren om in aanmerking te komen voor een prijs in de categorie
•
•
•
•
•

KLN/NBS nationale show, is 30 dieren voor de diergroepen Hoenders, Dwerghoenders, Konijnen en
Sierduiven en 15 dieren voor de diergroepen Serama’s, Cavia’s. Kleine Knagers, Sier- en Watervogels.
NBS Sierduiven Rasgroepenprijs geldt een minimum van 15 dieren.
Voor de categorieën Vrije klasse, Vliegduiven, Duo’s, Hanenkraai, Fotografieprijs en Verkoopklasse geldt
een minimum van 15 dieren.
Voor de GARVO Ras van het Jaar prijs geldt een minimum aantal dieren van 5 van tenminste 2 inzenders
per ras.
Voor de Jeugdshow geldt geen minimum.

GARVO heeft als hoofdsponsor van Oneto
75 zakken voer beschikbaar gesteld en 10 GARVO jassen!
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Garvo 1050 alfamix cavia is een verantwoorde rijk gevarieerde mengeling met rozenbottels, peterselie,
groente, fruit en veel vezels, perfect afgestemd op de behoefte van cavia’s. Meer info over onze
diervoeders en verkoopadressen zie www.garvo.nl

Garvo bv Molenweg 38 6996 DN Drempt telefoon +31 (0)313 47 23 21 e-mail garvo@garvo.nl website www.garvo.nl
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Uitreiking gewonnen prijzen
Vanwege de Covid-19 maatregelen worden de gewonnen prijzen niet uitgereikt maar na bekendmaking van de
winnaars toegestuurd of uitgereikt binnen de vereniging die de prijzen beschikbaar heeft gesteld.

Voor de overhandiging van de gewonnen zakken GARVO premium voer en de
GARVO jassen wordt met de winnaar een afspraak gemaakt bij een dichtbij
gelegen GARVO Dealer.
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Garvo heeft verantwoorde rijke mengelingen die perfect afgestemd zijn op de behoefte van siervogels. Daarmee dragen ze bij
aan hun gezondheid, vitaliteit en levenslust. Meer info over onze diervoeders en verkoopadressen zie www.garvo.nl

Garvo bv Molenweg 38 6996 DN Drempt telefoon +31 (0)313 47 23 21 e-mail garvo@garvo.nl website www.garvo.nl

Verkoopklasse
Dieren opgenomen in de verkoopklasse worden op een verkooplijst geplaatst onder vermelding van een
referentienummer.
Geïnteresseerden kunnen ondervermelding van hun contactgegevens via verkoop@oneto.nl hun
belangstelling doorgeven waarna de verkoper per mail door Oneto wordt geïnformeerd en gevraagd om
contact op te nemen met de geïnteresseerde. Verkochte dieren worden verwijderd van de lijst.
Als verkoopkosten wordt € 2,- per dier gevraagd.
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Tijdpad
•
•
•

Sluiting inschrijving: maandag 24 november 2020 om 00:00 uur
Jury uitslag ingediend bij Oneto: maandag 1 december 2020 voor 18:00 uur
Uitslag: vrijdag 4 december 2020 om 20:00 uur op www.oneto.nl

Spelregels
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Inschrijven op Oneto 2020 digitaal houdt automatisch acceptatie van deze wedstrijdvoorwaarden in.
De deelnemer dient de eigenaar van de inzending te zijn. Indien met de inzending op welke manier dan
ook inbreuk wordt gemaakt op intellectueel eigendom, auteursrechten, portretrechten of andersoortige
rechten van derden, dan is de deelnemer daarvoor geheel verantwoordelijk.
Het gebruiksrecht van de foto’s ligt bij Oneto, Kleindier Magazine en Verenigingen die hun prijzenschema
hebben onder gebracht bij Oneto 2020 DIGITAAL. Bij gebruik wordt de naam van de fotograaf gemeld.
Door deelname aan Oneto 2020 digitaal ontstaat geen aanspraak op de organisatie (financieel of
anderszins), anders dan in deze voorwaarden bepaald.
Het (elektronische) inschrijfformulier moet volledig en naar waarheid worden ingevuld
De organisatie is gerechtigd om inschrijvingen te weigeren die niet aan de voorwaarden voldoen. De
organisatie kan, maar is niet verplicht om een weigering te onderbouwen.
Inzendingen van juryleden in de rubriek waar deze juryleden zelf beoordelen, doen buiten mededinging
mee.
Conflicten worden beoordeeld naar Nederlands recht.
Wedstrijdorganisatie en juryleden zijn niet aansprakelijk voor het gebruik of misbruik door derden alsmede
het op enige andere wijze teniet of verloren gaan van de (inhoud) van de inschrijving.

Inzendingen
•
•
•
•
•

Inschrijvingen moeten uiterlijk op maandag 24 november 2020 om 00:00 uur binnen zijn.
Inzendingen kunnen uitsluitend digitaal worden aangeleverd via het uploadformulier op www.oneto.nl
Te laat ingezonden inschrijvingen worden geweigerd, deze inschrijvingen worden niet beoordeeld of
gebruikt, maar ook niet teruggestuurd.
De inschrijving moeten volledig zijn, de deelnemer moet te allen tijde bereid zijn meer informatie te geven
als de organisatie daarom vraagt.
De organisatie mag de inzendingen bekend maken op oneto.nl, Kleindiermagazine, sociale media en
kranten.

Beoordeling en prijs
•
•

•

De jury bestaat uit KLN/NBS keurmeesters of door de organisatie aangewezen juryleden
Beoordeling van de KLN/NBS inzendingen gebeurt op basis van de officiële rasstandaard waarbij de jury
een beoordeling per dier geeft en een meer uitgebreide beschrijving van de winnende dieren. Dieren die in
aanmerking komen voor een prijs, worden door tenminste 2 keurmeesters beoordeeld. Deze keurmeesters
komen gezamenlijk tot de eindkeuze van de winnaars.
De jury neemt kennis van de door de deelnemer bijgeleverde gegevens. Jurering geschiedt echter
uitsluitend door middel van beoordeling van de inzendingen.
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•
•
•

•
•
•

De wedstrijd kent winnaars. De winnaars worden bekend gemaakt op oneto.nl, Kleindiermagazine, sociale
media en kranten.
Nadat de winnaars publiekelijk bekend zijn gemaakt, kan een winnaar zijn deelname aan de wedstrijd niet
meer intrekken of ongedaan maken.
De aan de winnaars toegekende prijzen worden op een nader te bepalen wijze aan de winnaars ter
beschikking gesteld. De wedstrijdorganisatie verschaft daarover aan de winnaar tijdig duidelijke en
ondubbelzinnige inlichtingen.
Over de uitslag van de wedstrijd en het oordeel van de jury kan niet worden gecorrespondeerd.
Door inzending gaat deelnemer akkoord dat de inzending wordt gedeeld met de leden van de jury
Iedere deelnemer gaat ermee akkoord dat, zonder dat er voorafgaande toestemming dient te worden
gevraagd of gegeven op welke wijze dan ook afbeeldingen, merken, foto’s, beeld- en/of geluidsfragmenten
en overige items van de inzending worden opgenomen, verspreid, verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt in het kader van de uitvoering c.q. publiciteit/promotie/verslaglegging rondom deze wedstrijd.

Auteursrechten en gebruik
•
•
•

•

Deelnemers gelden in alle gevallen als (mede-)eigenaren van de foto’s.
Het intellectuele eigendom op de inzending berust in alle gevallen bij de deelnemers. Het meedoen aan de
wedstrijd behelst in geen geval enige overdracht van deze rechten.
De deelnemer garandeert dat hij/zij rechthebbende is op de inzending. In geval van aansprakelijkheid
wegens (vermeende) inbreuk op rechten van derden – of dit nu intellectuele eigendomsrechten of andere
rechten zijn – vrijwaart de deelnemer de wedstrijdorganisatie tegen deze aansprakelijkheid.
De deelnemer heeft in alle gevallen het recht op naamsvermelding bij iedere publicatie van de inzending.

Overige bepalingen
•

De wedstrijdorganisatie behoudt zich het recht voor de wedstrijd te verlengen, te wijzigen of te annuleren.
Deelnemers kunnen de wedstrijdorganisatie hiervoor nooit aansprakelijk stellen.

Vragen?
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met:
Erna Sanders
secretaris@oneto.nl
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Foto’s met dank aan:
Kleindier magazine
Wilma & Ad Taks
Theo Janssen
GARVO
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