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7.   Speciale prijzen. 
 

7.1 Prijs "beste fokker-tentoonsteller 2016" 
 Hoogst aantal punten met 8 jonge dieren, alle diersoorten samen. Aanduiden prijs 71. 
 

 Voor de beste en voor de op één na beste exposant in dat klassement wordt een prijs voorzien ter  
 waarde van € 25,00. Beide worden geschonken door «’t Zoete Mondje» (Peter Lagaert, Nieuwstraat 55  
 C2, 9260 Serskamp, 0475/835759, "wijnen & likeuren, ambachtelijke producten voor fijnproevers en  
 levensgenieters") :  een koffiemandje en een gevarieerd voedingsmandje. De winnaar kiest eerst. 
 

7.2 Prijs van de heer Theo De Vriese , coördinator van de provinciale kring Oost-Vlaanderen. 
 Hoogst aantal punten met 6 jonge dieren , alle diersoorten samen. Aanduiden prijs 72. 
 De prijs ter waarde van € 25,00  is voorbehouden aan de inwoners van Oost-Vlaanderen. 
 

7.3 Prijzen van de heer Theo De Vriese , provinciale verdeler van ringen voor hoenderachtigen, van tatoeëer- 
 kaarten voor konijnen en van oormerken voor cavia’s. Hij schenkt aan de provinciale kampioenschap- 
 pen te Merelbeke een prijzenpot van € 100,00 of € 25,00 per groep. Deze geldprijzen kunnen enkel ge- 
 wonnen worden met dieren die deelnemen aan de provinciale wedstrijden waarvan de punten bekomen 
 met de predikaten 93-97 zullen samengeteld worden. De 1ste, 2de en 3de ontvangen respectievelijk 10,00 -  
 8,00 en 7,00 euro in deze 4 diergroepen :  konijnen, cavia's, hoenders & krielen en park- & watervogels. 
 

7.4 Prijzen van Mevrouw Greta Roels, secretaris van de provinciale kring Oost-Vlaanderen. 
 Zij schenkt in elk van de volgende vier categorieën een geldprijs van € 7,50 aan de exposant  
 jonger dan 17 jaar (geboortedatum invullen op het inschrijvingsformulier ! ) die de meeste punten  

 behaalt met  : konijnen en cavia's hoenders en krielen 
 park- en watervogels duiven 

 

7.5 Prijs van de heer Geert De Clercq, voorzitter van de organiserende vereniging. 
 Voedingsmand ter waarde van ±  € 20,00. 
 Hoogst aantal punten met 6 dieren. 
 Alle diersoorten samen , maar alleen Belgische rassen. Aanduiden prijs 75. 
 

7.6 Prijs van de heer Dirk Versnaeyen, ondervoorzitter van de organiserende vereniging. 
 Voedingsmand ter waarde van ±  € 20,00. 
 Hoogst aantal punten met 6 dieren. 
 Alle diersoorten samen , maar alleen vreemde rassen. Aanduiden prijs 76. 
 

 

7.7 Prijzen van de heer Etienne De Vos, Bottelare :  geldprijzen voor een totale waarde van € 140,00 
    en ter promotie van de Gentse kroppers in de regio Gent. 
 

Klassement van 6 1ste 2de 
dominicaan € 25,00 € 10,00 
éénkleurig € 25,00 € 10,00 
witlap € 25,00 € 10,00 
getijgerd & verhemelstaart € 25,00 € 10,00 

 

 In iedere groep dienen minimum 20 dieren aanwezig te zijn.  
 Er is geen aanduiding op het inschrijvingsblad vereist. Dezelfde  
 liefhebber kan binnen dezelfde groep niet de twee prijzen winnen. 
 De 2de prijs kan vervallen naar een volgende liefhebber in het  
 klassement met de beste 6 dieren. Bij gelijkheid van punten geldt : 
 

  a) één en dezelfde kleurslag gaat voor op een combinatie van kleurslagen 
  b) jong gaat voor oud                             c) vrouwelijk gaat voor mannelijk 
 

7.8 Prijzen van de heer Remi De Buck, provinciale verdeler van duivenringen. 
 Remi  De Buck ,  Sallemeulekouter   55 ,  9820   Merelbeke ,  Tel.  09 / 221.36.56 
 Hij schenkt 5 kg duivenmengeling aan de beste jonge duif van elk van de 17 Belgische  
 duivenrassen. De winnende duiven moeten drager zijn van een LFN-ring die verdeeld werd in  
 Oost-Vlaanderen. De niet toegekende zakken gaan naar de 2de, 3de enz. gerangschikte van prijs 47. 
 

7.9 Prijs van de heer Johan De Roo, gewezen voorzitter van de vereniging 
 Hij schenkt een zak konijnenvoer ( 20 of 25 kg. ) voor de beste Vlaamse reus ongeacht geslacht,  
 ouderdom en kleur. 
 
 
 
 
 
 

Voor alle aan te duiden prijzen onder deze rubriek : 
bij gelijkheid van punten en predicaten (eerste voorrangsregel) zal het lot beslissen. 



___________
WvdA-LvA

8.   Prijze
 
 

8.1 Ho
 

8.2 Ho
 

8.3 Ho
 

8.4 Ho
 

8.5 Ho
 

8.6 Ho
 

8.7 Ho
 
9. Natura
 

9.1.   Verd
 

Elke keurm
prijzen valt,
Deze prijzen
 

 
9.2.   Belgi
 

Tevens sche
 

 
9.3.   Hoog
 

De firma Ve
Surf gerust 
 

 

___________
A 

en vanweg

ogst aantal 

ogst aantal 

ogst aantal 

ogst aantal 

ogst aantal 

ogst aantal 

ogst aantal 

a prijzen 

dienstelijk d

meester zal bin
, maar dat we
n bestaan uit

ische ras-k

enkt de firma

gste predik

ersele-Laga z
eens naar htt

____________
pr

ge milde s

punten met

punten met

punten met

punten met

punten met

punten met

punten met

dier per ke

nnen zijn/haa
el een verdie
t een zakje v

kampioenen

a Versele-La

katen “97” 

zal verder de
tp://www.ve

____________
rijzenschem

chenkers
Zeven vo

t 6 konijnen

t 6 cavia’s.

t 6 duiven.

t 6 hoenders

t 6 krielen.

t 6 watervog

t 6 parkvoge

uring 

ar keuring ee
enstelijk dier
oeder van 4 

n 

aga aan elke r

e predicaten 
rsele-laga.co

____________
ma kleinvee

oedingsman

n.

s.

gels.

els.

en prijs kunn
r is en/of beh
of 5 kg gesc

raskampioen

“97” belonen
om  of  http:/

___________
etentoonste

nden ter w

nen toekenne
hoort tot een 
honken door

n van een Be

n met een att
//www.versel

____________
elling 2016 

aarde van 

en aan een die
zeldzaam ras
r de firma Ve

lgisch ras ee

tentie. 
le-laga.com/

____________
6

minimum €

Aandu

Aandu

Aandu

Aandu

Aandu

Aandu

Aandu

ier dat buiten
s of een moe
ersele-Laga. 

en zakje voed

/nl-BE/count

____________
p.  5 / 1

€ 20,00 elk

iden prijs 8

iden prijs 8

iden prijs 8

iden prijs 8

iden prijs 8

iden prijs 8

iden prijs 8

n de courante
eilijke kleursl

der van 4 kg

trysbest 

____ 
10 

k. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

e 
lag. 

 

 

 



____________________________________________________________________________________________________ 
WvdA-LvA prijzenschema kleinveetentoonstelling 2016 p.  6 / 10 

10. Prijzen Provinciale Commissies Oost-Vlaanderen. 
 

De prijzen van de provinciale kring Oost-Vlaanderen en van de commissies zijn grondig gewijzigd, 
om niet te zeggen geannuleerd. De provinciale kring voorziet enkel nog de trofeeën voor de 7 
provinciale  kampioenen, zoals voorheen, maar zal voor de 4 grote groepen, konijnen - duiven - 
hoenders - krielen, nog een bijkomende prijs voorzien voor de vice provinciale kampioenen. 
 

We houden er wel aan de coördinaten van de respectievelijke commissies hierna nog mee te geven : 

10.1. Provinciale commissie konijnen en cavia’s Oost-Vlaanderen. 
 Voorzitter :  Bert Janssens, Spoorweglaan  223,  9120 Melsele, tel. 03 / 775.13.50 
 E-mail :  bert.janssns@gmail.com 
 Secretaris :  Roel Verbeke, Bredadreef  3,  9100 Sint-Niklaas, tel. 03 / 778.24.79 
 E-mail: roel_verbeke@yahoo.com 

 

 

 

10.2. Provinciale commissie hoenders en krielen Oost-Vlaanderen. 
 Voorzitter :  Jos Galle, Ouburg 47,  9200 Oudegem, tel. 052 / 21.68.67 
 E-mail :  galle.roels@telenet.be 
 Secretaris :  vacant 

 
10.3. Provinciale commissie duiven Oost-Vlaanderen. 
 Voorzitter :  Maarten Mees , Smarre  4,  9667 Horebeke, tel. 0479/692964 
 E-mail :  maartenmees@belgacom.net 
 Secretaris :  Lars Van Droogenbroeck , Opgeëistenstraat  48,  9470 Denderleeuw,  
 tel. 0477/482071 
 E-mail :  lars.vandroogenbroeck@skynet.be  

 

10.4. Provinciale commissie park- en watervogels Oost-Vlaanderen. 
 Voorzitter :  Marc Vandewalle, Brugstraat  2 ,  9880 Aalter, tel. 09 / 374.62.35 
 E-mail :  vandewalle.marc@outlook.com 
 Secretaris :  Geert De Clercq, Klemhoutstraat  99 ,  9620 Zottegem, tel. 09 / 361.17.12 
 E-mail :  gdc@scarlet.be 
 
 

Reekskampioenen : Waardebons ter waarde van € 8,00 en van € 5,00 van de firma Versele-Laga 
 zijn voorzien voor respectievelijk het beste en het op één na beste  dier in  
 elk van de volgende categorieën (totaal van 20 waardebons). 
 Deze commissie kan nog een uitzondering maken op voornoemde  
 wijziging dankzij een resterend budget van 2015 en komt zelf tussen voor  
 de helft van de totale waarde. 

 niet gedomesticeerd  :  
 Eendvogelsoorten : 1. boomeenden, duikeenden en pronkeenden. 
 2. grondeleenden. 
 3. zwanen, ganzen en spiegelganzen.      
 Hoendervogelsoorten : 4. fazanten, tragopanen en argusfazanten  ( = fazantachtigen ). 

5. andere hoendervogels : tandkwartels, patrijsvogels,  
 kalkoenen, pauwen en parelhoenders. 
 6. duifachtigen. 
 gedomesticeerd  :     7. ganzen. 
 8. eenden - Belgische rassen. 
 9. eenden - vreemde rassen. 
 10. kalkoenen en parelhoenders. 
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12.  Clubkampioenschappen. Prijzen geschonken door de inrichtende vereniging. 
 

De inrichtende vereniging schenkt aan de speciaalclubs die hun clubshow op onze tentoonstelling  
houden, € 0,50  per aanwezig dier ingezonden door één van hun leden. Er geldt een minimum van  
50 aanwezige dieren. °  Vlaamse American King Club  (VAKC) 
 °  Vlaamse Chabo Club  (VCC) 
 
13. Prijzen van speciaalclubs. 
 

13.1.   Vlaamse American King Club  (VAKC) 
 

 Voorzitter :  Hubert Van Nieuwenhuyze , Nokerstraat  31,  9042 Gent , tel. 09 / 355.54.42 
 Secretaris :  Richard Vijt , Eekstraat  257,  9160 Lokeren , tel. 09 / 348.32.46 
 

U kan lid worden door € 10,00 (buitenland € 13,00) te storten op rekening met IBAN:  BE46 7370 1870 0936 
en Bic-code KREDBEBB. 

 

Prijzen 2016-2017 
 

10 
clubtentoonstellingen 

  Oudegem, 17-18/09/16 
  Merelbeke, prov. Oost-Vl., 22-23/10/2016 
  Merchtem, 29-30/10/16 
  Houthalen, 04-06/11/16 

Deze prijzen worden 
voorzien voor VAKC-

leden op elk van de 
volgende 10 club- 

tentoonstellingen, waar 
ze ook worden uitgedeeld. 

  Turnhout, 19-20/11/16 
  Brugge, 05-06/11/16 
  Brakel, 10-11/12/16 
  Geel, 16-18/12/16 - Vlaams kampioenschap 
  vacant 
  vacant 

 

1. 
Op elk van deze 10 wedstrijden worden de 5 beste resultaten (niet aangeduid) per deelnemer 
opgeteld. De vijf hoogste scores ontvangen :  1) 3 bons van € 5,00   2) 2 bons van € 5,00 
3) bon van € 5,00   4) 1 pak grit   5) 1 pak grit 

2. 
In de volgende groepen wordt voor de fokker met de meeste punten telkens een bon van € 5,00 
voorzien :  witte kleurslag, zwarte kleurslag, blauwe kleurslagen, rode kleurslagen en zeldzame 
kleuren. 

 

 Prijs Hubert Van Nieuwenhuyze 
€ 10,00  te winnen met 4 op voorhand aangeduide duiven, slechts  
éénmaal aanduiden met K1  (in te vullen, niet in de kolom  
«Prijs Nr.» ! maar in de kolom rechts daarvan, aub). 

 
13.2.   Vlaamse meeuwduivenclub 
 

 Voorzitter :  Lars Van Droogenbroeck , Opgeëistenstraat  48,  9470 Denderleeuw, tel. 0477/482071 
 E-mail :  lars.vandroogenbroeck@skynet.be 
 2de Voorzitter :  Sven Van Steen , Berkenlaan  11,  9150 Kruibeke, tel. 03 / 899.30.66 
 E-mail :  vansteensven@hotmail.com 
 Secretaris :  Luc Kerkhofs ,  Maastrichtersteenweg  234 ,  3770 Vroenhoven ,  tel. 012 / 45.50.75 
 E-mail: kerkhofs.honinx@gmail.com 
 

U kan lid worden door € 10,00  te storten op de rekening met  
IBAN: BE83 6511 5694 6915  en   Bic-code: KEYTBEBB.     U ontvangt 
jaarlijks een prachtig meeuwenbulletin (i.s.m. de meeuwduivenclub 
Nederland). 
 

De Vlaamse meeuwduivenclub schenkt volgende geldprijzen voor haar 
leden die in orde zijn met het lidgeld op moment van de wedstrijd.   

 € 5,00 voor iedere meeuwduif met 97 punten 
 € 2,50 voor iedere meeuwduif met 96 punten.   

 Deze prijzen worden uitbetaald op de eerstvolgende algemene vergadering, 
 waarop de leden worden uitgenodigd. 
 
 
 

 

clubkampioenschap 
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13.3.   ‘Deutsche Modeneser’ club België 
 

 Voorzitter :  Patrick Heymans ,  Sint-Amandsesteenweg  101 , 2880 Bornem , 
 tel. 03 / 889.83.37     E-mail: heymans.patrick@telenet.be 
 Secretaris :  Bjorn Engels ,  Massemsesteenweg  208 ,  9230 Massemen , 
 tel. 0497 / 38.46.57    E-mail: goedelevandurme@hotmail.com 
 

 Lidgeld van € 10,00  -  rekening met IBAN: BE30 6528 2421 1611 
                                                                       en Bic-code: HBKA BE 22 
 Website: www.deutschenmodeneser.be 
 

 De speciaalclub voorziet club-erecertificaten voor de beste Gazzi , Schietti en  
 Magnani. Deze prijzen worden uitgereikt op de jaarlijkse clubdag. 
 
 
 

13.4.   Vlaamse Chabo Club  (VCC) 
 

 Voorzitter :  Gert Calcoen ,  St.Jozefstraat  2 ,  9820 Merelbeke , 
 tel. 09 / 230.69.00 E-mail: gert.calcoen@skynet.be 
 Secretariaat :  Bea Van Herzele , Diepestraat  68 ,  9520  Sint-Lievens-Houtem 
 tel. 053 / 62.15.60 0472 / 39.06.53 
 E-mail: bea.vanherzele@skynet.be 
 

Website: http://vlaamsechaboclub.franksite.be 
https://www.facebook.com/Vlaamsechaboclub/ 
Lidgeld van  € 15,00  te storten op rekening met IBAN BE32 2100 6079 4602  
en Bic-code GEBABEBB. 
 

Het bestuur van de Vlaamse Chabo Club schenkt volgende geldprijzen  
voor de leden die in orde zijn met het lidgeld 2016: 

97 pntn = € 6,00          96 pntn = € 4,00          95 pntn = € 2,00 
Deze prijzen worden door de speciaalclub uitbetaald op de algemene leden- 
vergadering of via overschrijving. De deelnemer zal de palmares (of foto- 
kopie ervan) sturen naar de secretaris van de club tegen uiterlijk 01/03/2017. 
 

13.5.   Speciaalclub voor de Mechelse Koekoek vzw. 
 

 Voorzitter :  /  Steven Polfliet , Wittingstraat  35 ,  9190 Stekene , tel. 03 / 789.70.96 
 Secretaris-penningmeester :  Charles Verstuyft , rue du Pansery 48 ,  4630 Soumagne , tel. 04 / 358.49.71 
 E-mail: charles_verstuyft@skynet.be     Website: www.mechelsekoekoek.com 
 
 

Lidgeld van € 8,00 voor alle Belgische leden, € 20,00 voor buitenlanders, te storten op rekening met IBAN: BE09 
0012 4645 5757  en  Bic-code: GEBABEBB. 
 

Volgende geldprijzen worden door de speciaalclub uitbetaald voor de door de clubleden van Oost-Vlaanderen 
tentoongestelde Mechelse hoenders en Mechelse kalkoenkoppen, groothoenders en/of krielen  : 
 

 

    
Beoor- 
deling 

Punten- 
schaal 

Waarde- 
schaal 

Uitgeloofde 
geldprijzen 

Excellent 97 8 € 15,00 
Prima 96 7 € 12,50 
Zeer goed 95 6 € 10,00 
Zeer goed 94 5 € 7,50 
Zeer goed 93 4 € 5,00 
    

 

Deze prijzen worden uitbetaald aan de leden die in orde zijn met hun lidgeld 2016 voor eind juli 2016. Zij 
worden rechtstreeks door de penningmeester van de club uitbetaald. 
 
 
 
 
 
 
 
 

clubkampioenschap 
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14. Prijzen NPS  (Nederlandse Pluimvee Sociëteit) 
 E-mail: varsel@planet.nl                      tel 00-31-493-492303 
 

De "Nederlandse Pluimvee Sociëteit" stelt de volgende prijzen ter beschikking : 
 

 een aanmoedigingsprijs voor een zeldzame gedomesticeerde park- of watervogel 
 een aanmoedigingsprijs voor een moeilijke kleurslag bij hoenders of krielen 
 een aanmoedigingsprijs voor een bijzonder konijnenras 

 

www.nederlandsepluimveesoc.com  
 

 
 
 
 
 
15.  Prijzen met totale waarde aan predikaten 93 t/m 97 
 Prijzen geschonken door politieke mandatarissen, steden en gemeenten, andere verenigingen, enz. 
 Onder voorbehoud. 
 
 
 
 
 

HET  BESTUUR  WENST  U  VEEL  SUCCES  EN  EEN  AANGENAAM 
VERTOEVEN  OP  ZIJN  TENTOONSTELLING   !! 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


