
PROVINCIAAL VERBOND VAN FOKKERS VAN NEERHOFDIEREN  

VAN LIMBURG, AANGESLOTEN BIJ HET VLAAMS VERBOND VAN 

NEERHOFDIEREN V.Z.W. EN DE LANDSBOND V.Z.W. 
 

Vraagprogramma en algemeen reglement van inwendige orde van de open 

kleinveetentoonstelling met Limburgse provinciale wedstrijd voor konijnen en cavia’s, 

ingericht door NUT EN SPORT REKEM op 5 en 6 oktober 2019 

in zaal KLEINVELD, POPULIERENLAAN, 3621 REKEM 

 

Art 1. De tentoonstelling wordt ingericht volgens de regels en de voorschriften van het algemeen reglement, 

keuringen en tentoonstellingen, de voorschriften van het Provinciaal Verbond van het Vlaams Verbond en de 

Landsbond, waaraan de deelnemers tentoonstellers zich door hun inschrijving automatisch onderwerpen. De 

tentoonstellers kunnen het desbetreffende tentoonstellingsreglement (goedgekeurd op 12 juli 2008 en van kracht 

vanaf 1 maart 2009) raadplegen. Het ligt ter inzage op het secretariaat. 

Art. 2. De tentoonstelling staat open voor alle leden waarvan het Landelijk Verbond aangesloten is bij de Europese 

Entente. De dieren moeten voorzien zijn van een officiële ring overhandigd door hun Landelijk Verbond. De 

Belgische exposanten moeten in het bezit zijn van een fokkerskaart waarvan het nummer dient vermeld te worden op 

het inschrijvingsblad. 

Art. 3. De Limburgse provinciale wedstrijd voor konijnen en cavia’s staat open voor alle ingeschreven deelnemers. 

Art. 4. De contactpersoon is Gilissen Guido, Rootstraat 15, 3630 Maasmechelen, tel. 089-76.24.78 

Art. 5. De inschrijvingen dienen volledig en juist ingevuld en ondertekend uiterlijk op  

Zondag 22 september 2019 toe te komen bij Gilissen Guido, Rootstraat 15, 3630 Maasmechelen 

Mail:  guido.gilissen@skynet.be. Inschrijving per mail is pas aanvaard na het ontvangen van onze bevestigingsmail.  

De inschrijvingsgelden dienen gestort te worden voor  zondag 22 september 2019 op rekeningnummer  

BE84 -0682-4917-6859 van Nut & Sport Rekem.  

 

Wij beperken het aantal dieren tot ±700. 

BIJ DE GROTE HOENDERS WORDT HET INSCHRIJVEN BEPERKT TOT  90 DIEREN  

 

Art. 6. Het inrichtend comité: 
Voorzitter:    Gilissen Guido. 

T.T. Secretaresse:   Lebens Cindy 

Secretaris:    Vanhengel Herman  

Schatbewaarder:    Panis André. 

En alle bestuursleden en leden van Nut en Sport Rekem. 

 

Provinciaal afgevaardigde:  Op ’t Eyndt Leon. 

 

 Programma: 

Sluiting van de inschrijvingen:   Zondag  22 september 2019 

Inkooien van de dieren:    vrijdag    4 oktober 2019 van 18.00 tot 22.00 uur. 

Keuren van de dieren:    zaterdag   5 oktober 2019 van 08.00 tot 12.30 uur. 

Openingsuren:     zaterdag    5 oktober 2019 van 15.00 tot 22.00 uur. 

     zondag    6 oktober 2019 van 10.00 tot 17.30 uur. 

Prijsuitreiking:     zondag    6 oktober 2019 om 17.30uur. 

Uitkooien van de dieren:    zondag    6 oktober 2019 na de prijsuitreiking.  

  

Art. 7.Volgende diergroepen-rassen zijn toegelaten: konijnen, cavia’s, hoenders, krielen en duiven. 
Art. 8. De dieren dienen ingeschreven te worden als volgt: per ras, per kleur, 

            man-oud, vrouw-oud, man-jong, vrouw-jong. 

Art. 9. De dieren dienen geringd of gemerkt te zijn volgens de voorschriften. 

Art. 10. De volgende keurmeesters zijn gevraagd: 

                                                     Konijnen & Cavia’s: 

De Witte W. (hoofdkeurmeester) - Voorter T. - Chapelier G. -  Fontaine Y.  -  Schaessens K. 

                                            Hoenders & Krielen: 
Struyf R. (hoofdkeurmeester) - Lambrechts M. – . 

                                                      Duiven: 
Punie M. (hoofdkeurmeester)  - Spaepen J. - ….. 

mailto:guido.gilissen@skynet.be


Het keurmeesterskorps kan aangevuld of verminderd worden dit naargelang het aantal inschrijvingen. 
Tijdens de keuring is voor iedereen de toegang tot de tentoonstelling verboden, met  

uitzondering van de commissarissen en afgevaardigden van het Provinciaal Verbond van 

Fokkers van Neerhofdieren 

Art.11. Het diergeneeskundige toezicht wordt gedaan door Dr. Vynckier. Schijnbaar zieke dieren zullen uit de 

kooien worden verwijderd. 

Art.12. De deelnameprijs bedraagt 3 € per dier, voor leden 2 € . 

Art.13. De palmares is verplichtend een per gezin en kost 4 €. 

Art.14. De toegang tot de tentoonstelling is gratis voor deelnemers en publiek. 

Art.15. Voor afwezige dieren wordt geen inschrijvingsgeld terugbetaald. 

Art.16. Voor de prijzen verwijzen we naar de rubriek “prijzenaanbod”. Er zal gekeurd worden volgens het 

gebruikelijke puntensysteem: 97 = 8p,  96 = 7p,  95 = 6p,  94 = 5p,  93 = 4p, 92 = 3p,  91 = 2p, 90 = 1p 
Art.17. Bij gelijkheid van punten tellen de voorrangsregels in volgorde: hoogst aantal keer 97 punten, hoogst aantal 

keer 96,5 , hoogst aantal keer 96 , hoogst aantal keer 95,5, hoogst aantal keer 95, etc., minst aantal rassen, minst 

aantal kleurslagen, mannelijk voor vrouwelijk, lottrekking. 

Art.18. De inrichters zorgen voor voeder en drank voor de dieren. 

Art.19. Het is de deelnemers en de bezoekers verboden kooien te openen tenzij in het bijzijn van een lid van het 

inrichtende comité, of een commissaris. 

Art.20. Vervangen van dieren is toegelaten binnen hetzelfde ras, dezelfde kleur, dezelfde leeftijd en hetzelfde 

geslacht. Vervangingen dienen bij het inkooien gemeld te worden op het secretariaat. 

Art.21. De deelnemers dienen zich te houden aan de wettelijke bepalingen en voorschriften inzake dierenwelzijn en 

diergeneeskunde. Er dient voldaan te worden aan de huidige reglementering van de ent verplichting. Deelnemers 

dienen de nodige attesten neer te leggen op het secretariaat bij het inkooien. 

Art.22. Dieren kunnen te koop gesteld worden mits aanduiding van de verkoopprijs op het inschrijfformulier. Alle 

verkopen gebeuren via het secretariaat. De verkoper betaalt 10 % van de verkoopprijs aan de inrichters. De verkoop 

begint een uur na de officiële opening van de tentoonstelling. 

Art.23. De burgerlijke aansprakelijkheid van de deelnemers en de bezoekers t.o.v. derden wordt niet gedekt door een 

polis. Voor verlies of diefstal van bezittingen van personen of verenigingen voor brand of welke schade dan ook in 

de ruime zin van het woord is het inrichtende comité niet aansprakelijk. De deelnemers en de bezoekers aan de 

tentoonstelling dienen eveneens de normen inzake brandbeveiliging na te leven en te doen naleven. De deelnemers 

en de bezoekers zijn aansprakelijk voor de schade die tijdens de manifestatie door hen wordt aangericht. In 

voorkomend geval zullen de kosten van herstellingen op de betrokkenen verhaald worden. 

Art.24. In alle gevallen welke niet voorzien zijn in dit reglement beslist het inrichtende comité. 

 

Wij verklaren kennis te hebben genomen van de reglementen en voorschriften inzake keuringen. 
Aldus opgemaakt te Rekem op 17 juli 2019. 

 

 Secretaris Voorzitter 

 Vanhengel Herman Gilissen Guido 

 

 

 

 

 

 

 

 Voor de Provinciale Kring:  

 

 Secretaris Voorzitter 

 Theunissen Mathieu Op’t Eyndt Leon 

 

 

 


