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8.   Prijzen vanwege milde schenkers 
 Zeven voedingsmanden ter waarde van minimum € 25,00 elk. 
 

8.1 Hoogst aantal punten met 6 konijnen. Aanduiden prijs 81. 
 

8.2 Hoogst aantal punten met 6 cavia’s. Aanduiden prijs 82. 
 

8.3 Hoogst aantal punten met 6 duiven. Aanduiden prijs 83. 
 

8.4 Hoogst aantal punten met 6 hoenders. Aanduiden prijs 84. 
 

8.5 Hoogst aantal punten met 6 krielen. Aanduiden prijs 85. 
 

8.6 Hoogst aantal punten met 6 watervogels. Aanduiden prijs 86. 
 

8.7 Hoogst aantal punten met 6 parkvogels. Aanduiden prijs 87. 
 
 
 
 
 

9.   Speciale prijzen. 
 

9.1 Prijs "beste fokker-tentoonsteller 2019" 
 Hoogst aantal punten met 8 jonge dieren, alle diersoorten samen. Aanduiden prijs 91. 
 

 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. 
 

9.2 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 

 

9.3 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 93. 
 

9.4 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 94. 
 

9.5 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. 
 

9.6 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. 
 

9.7 Prijs van de heer André Maes 
 Hij schenkt aan ieder lid van de Vlaamse American Kingclub die minstens 8 Kings inschrijft een zak 
 duivenmengeling van 25 kg. 
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