
 

NUT & SPORT REKEM 

 

 PRIJZENAANBOD TT 2019 
 

 

Er wordt een gratis tombola gehouden onder de aanwezige deelnemers volgens het 

inschrijvingsnummer. 
 

PREDICAATSGELD (in plaats van kiestafel) 

97 punten  -  8 punten: 10,- €  

96,5 - 96 punten  -  7 punten:  4,- € 

95,5 - 95 punten  -  6 punten:  3,- € 

94,5 - 94 punten  -  5 punten:  1,- € 
 

AANDUIDINGSPRIJZEN: 

Voorwaarden:- elk dier mag slechts 1x aangeduid worden bij inschrijving. Meerdere reeksen 

maken kan door aan te duiden met 1, 2, 3 enz. Wijzigingen achteraf zijn NIET toegestaan. 

Opgelet!  

Bij de konijnen gaan per aanduiding 2 prijzen uit. 

Bij de hoenders gaan bij aanduiding van 5 ook 2 prijzen uit. 
 

Konijnen:  5 aangeduide dieren  1
ste

 prijs:  8,- € 2
e
 prijs: 6,-€ (aanduiden met 5) 

 4 aangeduide dieren: 1
ste

 prijs:  6,- €  2
e
 prijs: 4,-€ (aanduiden met 4) 

Hoenders en: 5 aangeduide dieren: 1
ste

 prijs:  8,- €  2
e
 prijs: 6,-€ (aanduiden met 5) 

krielen 4 aangeduide dieren  1
ste

 prijs:  6,- €  (aanduiden met 4) 

Duiven: 5 aangeduide dieren: 1
ste

 prijs:  8,- €   (aanduiden met 5)  

 4 aangeduide dieren  1
ste

 prijs: 6,- €  (aanduiden met 4) 
 

ALGEMEEN KAMPIOEN MINIMUM 95 PUNTEN  

ingekaderde foto van winnend dier en 6,- € (prijs van reekskampioen vervalt) 

hoenders: grootras Belgische rassen, grootras buitenlandse rassen 

 krielras Belgische rassen, krielras buitenlandse rassen 

duiven:  twee beste dieren aan te duiden door elke keurmeester (minimum van 100 dieren in 

totaal, anders vervalt 2
e
 beste dier per keurmeester) 

 

SPECIALE PRIJZEN 

hoenders: - beste hoender van de tentoonstelling:  €   7,- en trofee  

 - beste grote rassen - beste krielrassen:  €  5,- en trofee  

duiven:  - beste duif van de tentoonstelling:  €   7,- en trofee 
 

PROVINCIALE PRIJZEN BIJ KONIJNEN EN CAVIA’S 

Konijnen algemeen kampioen minimum 95 punten 

- Algemeen provinciaal kampioen: 

 beste konijn tentoonstelling  €  7,- en trofee  

 beste grootras, Belgisch middenras, buitenlands middenras, kleinras, dwergras 

   €  6,- en ingekaderde foto 
 

Provinciale groepskampioenen uit 7 groepen: Kleur, Tekening, Pareling en verzilvering, 

Patroontekening, Wit, Hangoren, Bijzondere haarstructuur,  €  5,- en oorkonde 
 

Cavia’s: - Algemeen provinciaal kampioen: €  5,- en ingekaderde foto 

Extra prijzen in de categorie van de cavia’s worden voorzien bij minimum van 20 dieren. 
 

JEUGDSPELERS (tot en met 16 jaar) 

schaal of trofee voor de winnaar in elke diergroep met het meeste punten met de vier beste 

uitslagen, voor de overige jeugdspelers is een aandenken voorzien.  

BEKROONDE DIEREN 

Reekskampioen 

3 € en aanduiding aan het hok 

voorwaarden:  - minimum 8 dieren van hetzelfde ras 

  - minimum 95 punten 

 


