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9.2 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 92. 
 De prijs ter waarde van € 25,00  is voorbehouden aan de inwoners van Oost-Vlaanderen. 
 

9.3 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. 
 

9.4 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 

 

9.5 Prijs van de heer Geert De Clercq, voorzitter van de organiserende vereniging. 
 Voedingsmand ter waarde van ±  € 25,00. 
 Hoogst aantal punten met 6 dieren. 
 Alle diersoorten samen , maar alleen Belgische rassen. Aanduiden prijs 95. 
 

9.6 Prijs van de heer Dirk Versnaeyen, ondervoorzitter van de organiserende vereniging. 
 Voedingsmand ter waarde van ±  € 25,00. 
 Hoogst aantal punten met 6 dieren. 
 Alle diersoorten samen , maar alleen vreemde rassen. Aanduiden prijs 96. 
 

9.7 Prijs van de heer Thijs Vermeulen, secretaris van de organiserende vereniging. 
 Hoogst aantal punten met een collectie van 4 konijnen van hetzelfde ras. De collectie moet ten minste  
 één vrouwelijk en één mannelijk dier bevatten. Er kunnen maximaal 2 collecties per exposant  
 aangeduid worden.  
 Deze collecties kunnen apart aangeduid worden in kolom T1/T2. Eerste collectie met T1 en een tweede  
 collectie met T2. Deze dieren kunnen dus nog aangeduid worden bij een andere aanduidprijs. 
 Voor de beste en voor de op één na beste exposant in dat klassement wordt een geldprijs voorzien van  
 € 10,00. De eerste en tweede prijs kunnen niet gewonnen worden door dezelfde exposant. 
9.8 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 15 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 
 

9.9 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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