PRIJZ
ZENSC
CHEMA
A
van de
d NATION
NALE KLE
EINVEETE
ENTOONS
STELLING
G 2016

p
provincia
ale wedsttrijden vaan Oost-V
Vlaanderren
21 - 22 een 23 okttober 2016
georganiseerd ddoor de kleinveeverreniging
HET NE
EERHOF WERK
W
VAN
N DEN AK
KKER-LAN
ND VAN AA
ALST vzw
E‐maill : wvda.lvaa.merelbeke@scarlet..be
Website : www.neerrhof‐aalst‐rh
hode.be

1. Provinciale Kam
mpioenen
n ( zie wed
dstrijdregllement Art. 5 . Prijzeen geschon
nken door
de provinciale
p
e kring, in ssamenspra
aak met de provincial e commiss
sies )
1.1. Parrkvogels.
1.2. Waatervogels
1.3. Hooenders.
1.4. Kriielen.
1.5. Duuiven.
1.6. Koonijnen.
1.7. Cavvia’s.
Indien een nniet-deelnem
mer aan de provinciale weedstrijden, algemeen kam
mpioen wordtt, zal de
organiserennde vereniginng een even
nwaardige trrofee uitreiken (zie hierna punt 2 )). De trofee van provinnciaal
kampioen ggaat in dat geval
g
naar heet eerstvolgeende beste dier
d waarvoo
or de voorwaaarden van artikel
a
5 vann het
wedstrijdregglement wel voldaan zijn
n. Dit dier woordt dan prov
vinciaal kam
mpioen.

2. Kamp
pioenscha
ap ‘Het Nee
erhof Werrk van den
n Akker-La
and van A
Aalst vzw’.
2.1. Algem
meen kampiioen.
!!!

Aan het beste dier van elk
e van de onnder rubriek 1) vermeldee categorieënn, kent de org
ganiserende
vereniging een trofee to
oe, enkel enn alleen als dit
d dier geen provinciaal
p
kkampioen wordt
w
om redeen
van de in artikel
a
5 van het
h wedstrijddreglement vermelde
v
bep
palingen.

2.2. Reeksskampioen..
Elkke keurmeesteer zal van dee door hem ggekeurde dierren het beste, het op één
na bbeste en het op
o twee na beste
b
dier aannduiden (1ste, 2de en 3de vaan zijn/haar
keuuring). Dat betekent 3 prijzen per voolle keuring, wat zou neeerkomen op
75 rreekskampiooenen op bassis van de opp heden voorrziene keurm
meesters (25
x 3). Het aantaal effectief geschonken
g
pprijzen hang
gt dus af van
n het aantal
aanw
wezige diereen en/of amb
bterende keuurmeesters, maar
m
blijft prroportioneel
altijjd 3 per vollee keuring (70
0 à 80 dierenn).
Vooor deze reekskampioeneen moeten de winnend
de dieren minstens
m
95
punnten behalen. De trofee van
v de reeksskampioen die
d algemeen
n kampioen
worrdt, vervalt op
o het op één
n na beste dieer. Binnen diiezelfde keurring gaat de
tweeede prijs dann naar het op
p twee na besste dier, enz.
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De prijjzen van de reekskampioe
r
enen kunnenn afgehaald worden
w
aan het
h secretariaaat vanaf zon
ndag 15h00.
Aan dee fokkers woorden respecttievelijk een fles
Cava ((1ste) en een fles wijn (2
2de), geschonnken
door dde inrichtendde vereniging
g, en een zaakje
voederr (3de) van 4 of
o 5 kg gesch
honken dooor de
firma V
Versele-Lagaa.
De provvinciale, de algemene
a
kam
mpioenen enn de reekskam
mpioenen wo
orden aangedduid door de keurmeesterrs.

3. Geld- en klasse
ementsprijjzen (met gebruik van
n de waardeenschaal)
3.1 Klasseementsprijzzen.
Speciale gelldprijzen vooorbehouden voor de ledeen van ‘Het Neerhof
N
Werrk van den A
Akker-Land van
v Aalst vzw
w’ in
orde met hun lidgeld 2016
2
en 2017
7, voor een tootaal van € 240,00.
2
Let op : siinds 2013 beedraagt het lidgeld
l
€ 12,,00. De algeemene vergadering van m
maart 2012 legde
l
het liddgeld
vanaf 2013 vast op € 122,00 voor een
n 1ste lid en € 5,00 voor eeen 2de lid (op
p hetzelfde addres).

In de vier groepen, (park-en
(
waatervogels, hoenders en
e krielen, duiven, kon
onijnen en cavia's)
c
zijnn 10
klassementtsprijzen te winnen vollgens het tottaal aantal bekomen
b
pu
unten (waarrdenschaal ! ) op de
tentoonstellling :
1) € 12,50 2) € 10,000 3) € 8,00 4) € 7,00 5) € 6,00
6) € 5,00 7) € 4,00 88) € 3,00 9) € 2,50 10) € 2,00

3.2 Predik
kaatgelden volgens beoordeling, eveneens uitgeloofd
u
door
d
de inriichtende veereniging :
Beoo
ordeling
Pluimvee
excellentt
prima
zeer goedd
zeer goedd
zeer goedd
goed
vrij goedd
voldoendde
gediskwaalificeerd
zonder beeoordeling
niet aanvvaard
afwezig

Puntensch
haal
Konijne
en en Cavia’’s

97
96
95
94
93
92
91
90
0
/
NA
afwezig

Waard
denschaal

97
96
6,5 - 96
95
5,5 - 95
94
4,5 - 94
93
3,5 - 93
92
2,5 - 92
91,5 - 91
90
0,5 - 90
0
/
NA
absent

8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0

Geldprijjs
€
€
€
€
€
€

7,00
3,50
3,00
2,00
1,50
1,00
0
0
0
0
0
0

Deze klasseementsprijzzen en pred
dikaatgelden
n worden affzonderlijk en enkel gir
iraal overgeemaakt. Verrgeet
daarom nieet uw reken
ningnummerr op het insschrijvingsfformulier aa
an te brengeen ! Bij geebrek aan of bij
foutief rekeeningnumm
mer wordt geeen actie van
nwege onze vereniging ondernomeen om alsnog
g het bedragg uit
te betalen. Bovendien wordt
w
de uittbetaling deefinitief gean
nnuleerd van
naf 1 decem
mber 2016.

4. Derby der jonge dieren.

Prijzen ggeschonken
n door de in
nrichtendee vereniging
g.

Een trrofee voor de
d winnaarr van elk vaan de volgeende reekseen.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4..
4.5..
4.6..
4.7..

5 jongee konijnen,
5 jongee cavia’s,
5 jongee parkvogelss,
5 jongee watervogeels,
5 jongee hoenders,
5 jongee krielen,
5 jongee sierduiven
n,

aandduiden
aandduiden
aandduiden
aandduiden
aandduiden
aandduiden
aandduiden

prijss
prijss
prijss
prijss
prijss
prijss
prijss

41
42
43
44
45
46
47

Lett op : er maag maar één reeks per ddiersoort wo
orden aangeeduid.
_____________________________________________________________________
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ALGEMENE RE
EGELS i.v.m
m. de aandu
uidingsprijzzen van rubrrieken 1 t/m
m 10 :
Iedere deeelnemer maag voor meerddere prijzen spelen, maarr slechts éénm
maal voor deezelfde.
E dier kan slechts éénm
Elk
maal aangedu
uid worden op
o het inschriijvingsblad.

5. Jeugd
dprijskamp.

Prijzen ggeschonken
n door de in
nrichtendee vereniging
g.

De inrichtennde vereniginng voorziet 3 trofeeën vooor de jeugdp
prijskamp waaaraan de exp
xposanten jon
nger
dan 17 jaar (geboortedattum invullen
n op het inschhrijvingsform
mulier ! ) auttomatisch deeelnemen. Alle dieren
van de inzennding komenn in aanmerk
king. Gebruikk makend vaan de waarden
nschaal, zal eeen klassement
opgemaakt worden, waaarbij de voorrrangsregels ddesgevallend
d worden toeegepast.

Allle dierren
wordeen gevo
oederd
door

tijdeens hun
n verbllijf
op on
nze
klleinvee
eshow.

6. Prijzen
n van verenigingen.
6.1

Priijzen Braek
kelclub Ned
derbraekel

Voorzitterr :

Marc Volkaert , Eveensveldstraatt 5 , 9660 Brakel
B
, tel. 055
0 / 42.64.770

e-mail: marcvolkaaert@skyneet.be
E-mail: bbraekelclub.nnederbraekell@telenet.bee

Website: ww
ww.braekelcclub.nederbraaekel.be

 Extra
E
puntenngeld voor dee Braekelclu
ubleden die iin naam van
n "Braekelcclub
Nederbraek
N
kel" deelnem
men aan tentoonstellingenn buiten de tentoonstellingg
van
v Braekelcclub Nederbrraekel.
 De
D toegekendde geldprijzeen bedragen : € 1,00 vooor '97'; € 0,50 voor '96,5--95';
€ 0,25 voor '994,5-94’ pun
nten.
Er geldt
g
een maxximum tot 30
0 euro per lid
d. De voorwaaarden zijn :
1.
1 Lid zijn vvan Braekelcllub sinds sep
ptember 20166.
2.
2 Deelnamee aan de eigeen tentoonstelling van Braaekelclub Neederbraekel
op 10 enn 11 december 2016.
3.
3 Alle tentooonstellingen
n ingericht in
n de provinciee Oost-Vlaan
nderen komeen in
aanmerkking, op voorrwaarde dat dit bericht oppgenomen werd
w
in hun vraagv
program
mma, alsook Affligem,
A
Frrasnes-lez-Buuissenal en de
d nationale en
e /of
interprovvinciale wed
dstrijden.
4.
4 De resultaaten die in aaanmerking worden
w
genom
men, moeten behaald zijnn
binnen hhet tentoonsttellingsjaar 2016 (Nationa
nale begin 2017 inbegrepeen).
5.
5 De uitslagg moet in feb
bruari 2017 aan
a het secrettariaat gemeld worden.

6.2

Priijzen K.M. Het Neerhof Gent

Voorzitterr :

Philippee Verschuereen , Wittemooer 13 , 9940
0 Evergem , tel. 09 / 3577.41.15
E-mail: veerschuerenleeroux@teleneet.be

De K.M. H
Het Neerhoff Gent schenk
kt voor de prrovinciale weedstrijden
aanmoediigingsprijzen
n voor een totaalbedrag vvan € 180,00 verdeeld over
de volgennde 4 groepen
n: duiven, ho
oenders & krrielen, park- & watervogeels,
konijnen & cavia's.
In elke grroep wordt € 25,00 uitgeloofd aan hett tweede bestte dier en €
20,00 aann het derde beeste, onder verschillende
v
e liefhebbers..
D.w.z. daat de eerste, tw
weede en derde per reekss verschillen
nde personen
moeten zij
ijn. Blijkt datt niet zo te ziijn, dan vervvalt de prijs op
o de volgende
(4de, 5de …
…).
De winnaaars worden door
d
de keurmeesters aanngeduid.
_____________________________________________________________________
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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 tatoeëerkaarten voor konijnen en van oormerken voor cavia’s. Hij schenkt aan de provinciale kampioenschappen te Merelbeke een prijzenpot van € 100,00 of € 25,00 per groep. Deze geldprijzen kunnen enkel gewonnen 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.

7.6

Aanduiden prijs 75.

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.

7.7

Aanduiden prijs 76.

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

dominicaan
éénkleurig
witlap
getijgerd & verhemelstaart

1ste

2de

€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00

€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 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

prijzenschema kleinveetentoonstelling 2016

p. 4 / 10

8. Prijze
en vanweg
ge milde schenkers
Zeven vooedingsman
nden ter waarde van minimum € 20,00 elk
k.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

Hoogst aantal punten mett 6 konijnenn.
Hoogst aantal punten mett 6 cavia’s.
Hoogst aantal punten mett 6 duiven.
Hoogst aantal punten mett 6 hoenderss.
Hoogst aantal punten mett 6 krielen.
Hoogst aantal punten mett 6 watervoggels.
Hoogst aantal punten mett 6 parkvogeels.

Aanduiden prijs 81.
8
Aanduiden prijs 82.
8
Aanduiden prijs 83.
8
Aanduiden prijs 84.
8
Aanduiden prijs 85.
8
Aanduiden prijs 86.
8
Aanduiden prijs 87.
8

9. Natura
a prijzen
9.1. Verd
dienstelijk dier
d per keuring
Elke keurm
meester zal binnnen zijn/haaar keuring eeen prijs kunn
nen toekenneen aan een die
ier dat buiten
n de courantee
prijzen valt,, maar dat weel een verdieenstelijk dierr is en/of beh
hoort tot een zeldzaam rass of een moeeilijke kleursllag.
Deze prijzenn bestaan uitt een zakje voeder van 4 of 5 kg geschonken doorr de firma Veersele-Laga.

9.2. Belgiische ras-k
kampioenen
n
Tevens scheenkt de firmaa Versele-Laaga aan elke rraskampioen
n van een Belgisch ras eeen zakje voed
der van 4 kg

9.3. Hooggste predik
katen “97”
De firma Veersele-Laga zal
z verder dee predicaten “97” belonen
n met een atttentie.
Surf gerust eens naar htttp://www.versele-laga.coom of http:///www.verselle-laga.com//nl-BE/counttrysbest

_____________________________________________________________________
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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.
2.
3.
Hoendervogelsoorten : 4.
5.

gedomesticeerd :

6.
7.
8.
9.
10.

boomeenden, duikeenden en pronkeenden.
grondeleenden.
zwanen, ganzen en spiegelganzen.
fazanten, tragopanen en argusfazanten ( = fazantachtigen ).
andere hoendervogels : tandkwartels, patrijsvogels,
kalkoenen, pauwen en parelhoenders.
duifachtigen.
ganzen.
eenden - Belgische rassen.
eenden - vreemde rassen.
kalkoenen en parelhoenders.

____________________________________________________________________________________________________
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De voorw
waarden van
n toekenning zijn :
1) de liefhebb
ber is woonaachtig in Oosst-Vlaanderen
n.
2) het winnen
nde dier draaagt een ring uitgereikt
u
door de Landsbbond.
3) het winnen
nde dier behaaalt minstenss 93 punten.
4) de winnen
nde dieren woorden aanged
duid door de keurmeesterrs.
5) om dubbell gebruik te vvermijden en
n om zoveel mogelijk
m
lieffhebbers aan
n bod te latenn
komen, wo
ordt de volgeende regeling
g gehanteerd
d : "De tweeede prijs worrdt in princippe
toegekend aan het tweeede beste dieer in zijn cateegorie voor zzover de eigeenaar verschiilt
van de win
nnaar van de eerste prijs. Desgevallen
nd komt het dderde dier in
n
aanmerkin
ng, enz. voorr zover het om
m 2 verschilllende liefhebbbers gaat.
6) alle prijzen
n worden op de prijsuitreeiking van dee provincialee wedstrijden
n overhandigdd.

11. prijze
en gescho
onken doo
or het Voe derhuisje, standhoud
der op de teentoonstellin
ng
Het Voederrhuisje schennkt 10 waardeebonnen vann elk € 10,00 door het org
ganisatiecom
mité te verdeleen onder
verdienstelij
ijke winnaarss.

Het Voederhuisjee
Gerry en Lie
esbeth heten
n u van harte
e welkom bij Het Voederh
huisje gelege
en te 3582 Beeringen en 3950
3
Bocholtt. Wij
verdelen vo
oeders voor al
a uw dieren van muis tott Paard (merken Garvo, Kasper
K
Faunnafood, Verse
ele Laga, ...e
enz.)
alsook opfo
okmaterialen en andere benodigdhede
b
en voor kippen, konijnen, duiven enzz. Kippenhokken,
konijnenhokkken, geitenh
hokken, voed
derhuisjes,....enz. Heeft u een vraag stel
s ze en wijj gaan voor u op zoek.

htttp://www
w.hetvoe
ederhuisjje.be/

leevering in gans
g
Vlaandderen

voer naar mijn hartt

Het organiisatiecom
mité dank
kt het
Intterprovin
nciaal Ve
erbond en
n de Prov
vinciale Kring
K
van
n Fokkerrs van
Neerrhofdiereen voor de
d medew
werking.

Davy
Da
y Cru
C uck
ke
BL
LOEMEN - GESCH
G
HENKEN
N
UUR
TUINARCHIITECTU

Godve
eerdegem
mstraat 74
7 • 9620 Zotte
egem
Tel.: 09 / 360.3
33.59 • Gsm: 04
496 / 02.7
74.55

ww
ww.davyc
crucke.b
be
nu
u met eiigen parrking
Openin
ngsuren:
ekdagen: van 13 u tot 19 u
wee
zaterdag: van 9 u tot
t 19 u zondag
g: van 9 u tot 15 u
don
nderdag: gesloten
_____________________________________________________________________
________________________________________

WvdA-LvA
A

prrijzenschem
ma kleinveeetentoonste
elling 20166

p. 7 / 10
1

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.
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clubtentoonstellingen 

Deze prijzen worden

voorzien voor VAKC
leden op elk van de
volgende 10 club
tentoonstellingen, waar 
ze ook worden uitgedeeld. 

Prijzen 2016-2017

1.

2.

Oudegem, 17-18/09/16
Merelbeke, prov. Oost-Vl., 22-23/10/2016
Merchtem, 29-30/10/16
Houthalen, 04-06/11/16
Turnhout, 19-20/11/16
Brugge, 05-06/11/16
Brakel, 10-11/12/16
Geel, 16-18/12/16 - Vlaams kampioenschap
vacant
vacant

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
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

clubkampioenschap

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
de
2 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.
____________________________________________________________________________________________________
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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 ledenvergadering of via overschrijving. De deelnemer zal de palmares (of fotokopie ervan) sturen naar de secretaris van de club tegen uiterlijk 01/03/2017.

clubkampioenschap

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 :
Beoordeling
Excellent
Prima
Zeer goed
Zeer goed
Zeer goed

Puntenschaal

Waardeschaal

97
96
95
94
93

8
7
6
5
4

Uitgeloofde
geldprijzen
€ 15,00
€ 12,50
€ 10,00
€ 7,50
€ 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.

____________________________________________________________________________________________________
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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 !!

____________________________________________________________________________________________________
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