
__________________________________________________________________________________________
WvdA-LvA Prijzenschema kleinveetentoonstelling 2022 p.  1/10 

PRIJZENSCHEMA 

KLEINVEETENTOONSTELLING 2022 

PROVINCIALE WEDSTRIJDEN OOST-VLAANDEREN 

21, 22 en 23 oktober 2022 

georganiseerd door kleinveevereniging 

HET NEERHOF WERK VAN DEN AKKER-LAND VAN AALST vzw 

E-mail: kleinvee.merelbeke@hotmail.com Website: www.neerhof-aalst-rhode.be 

 

Gelieve het prijzenschema grondig te lezen alvorens uw inschrijvingsformulier in te vullen. 

1. PROVINCIALE KAMPIOENEN 

Prijzen geschonken door de Provinciale Kring en de organiserende vereniging in samenwerking met 

Beestig Goed. 

1.1. Parkvogels 1.3. Hoenders 1.5. Duiven 1.6. Konijnen 

1.2. Watervogels 1.4. Krielen  1.7. Cavia’s 

Elke provinciale kampioen ontvangt een geldprijs ten belope van € 10,00 en een zak voeder van 20 kg 

geschonken in samenwerking met Beestig Goed. 

Indien een niet-deelnemer aan de provinciale wedstrijden, algemeen kampioen wordt, zal de 

organiserende vereniging een evenwaardige trofee uitreiken (zie hierna punt 2.1). De prijs van provinciaal 

kampioen gaat in dat geval naar het eerstvolgende beste dier waarvoor de voorwaarden van artikel 5 van 

het wedstrijdreglement wel voldaan zijn. Dit dier wordt dan provinciaal kampioen. 

2. KAMPIOENSCHAP ‘HET NEERHOF WERK VAN DEN AKKER-LAND VAN AALST VZW’ 

2.1. Algemeen kampioen 

Aan het beste dier van elk van de onder rubriek 1. vermelde categorieën, kent de organiserende 

vereniging een gelijkwaardige prijs toe, enkel en alleen als dit dier geen provinciaal  kampioen wordt om 

reden van de in artikel 5 van het wedstrijdreglement vermelde bepalingen.  

2.2. Tweede en derde beste dier per groep 

De organiserende vereniging voorziet geldprijzen voor een totaalbedrag van 

€ 175,00 verdeeld over de zeven bovenvermelde groepen. In elke groep 

wordt € 15,00 uitgeloofd aan het tweede beste dier en € 10,00 aan het 

derde beste na de algemene kampioen, onder verschillende liefhebbers. 

D.w.z. dat de tweede en derde per groep verschillende personen moeten 

zijn. Blijkt dat niet zo te zijn, dan vervalt de prijs op de volgende (4de, 5de 

…).  

2.3. Reekskampioen 

Elke keurmeester zal van de door hem gekeurde dieren het beste, het op één na beste en het op twee na 

beste dier aanduiden (1ste, 2de en 3de van zijn/haar keuring). Dat betekent 3 prijzen per volle keuring. 

Het aantal effectief geschonken prijzen hangt dus af van het aantal aanwezige dieren en/of ambterende 

keurmeesters, maar blijft proportioneel altijd 3 per volle keuring (55 à 70 dieren). 

 

mailto:kleinvee.merelbeke@hotmail.com
http://www.neerhof-aalst-rhode.be/
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Voor deze reekskampioenen moeten de winnende dieren minstens 95 punten behalen. De trofee van de 

reekskampioen die provinciaal of algemeen kampioen wordt, vervalt op het op één na beste dier. Binnen 

diezelfde keuring gaat de tweede prijs dan naar het op twee na beste dier, enz. 

De prijzen van de reekskampioenen kunnen afgehaald worden aan het secretariaat vanaf zondag 16h00.  

Aan de fokkers worden respectievelijk een fles 

Cava (1ste) en een fles wijn (2de), 

geschonken door de inrichtende vereniging, en 

een zakje voeder (3de) van 4 of 5 kg 

geschonken  door de firma Versele-Laga.  

De provinciale, de algemene kampioenen en de reekskampioenen worden aangeduid door de 

keurmeesters. 

 

3. GELD- EN KLASSEMENTSPRIJZEN  (MET GEBRUIK VAN DE WAARDENSCHAAL) 

3.1. Klassementsprijzen 

Speciale geldprijzen voorbehouden voor de leden van Het Neerhof Werk van den Akker-Land van Aalst 

vzw in orde met hun lidgeld 2022 en 2023, voor een totaal van  € 240,00.  

Let op: sinds 2013 bedraagt het lidgeld € 12,00. De algemene vergadering van maart 2012 legde het 

lidgeld vanaf 2013 vast op € 12,00 voor een 1
ste

 lid en € 5,00 voor een 2
de

 lid (op hetzelfde adres). 

In de vier groepen, (park- en watervogels, hoenders en krielen, duiven, konijnen en cavia's) zijn 10 

klassementsprijzen te winnen volgens het totaal aantal bekomen punten (waardenschaal!) op de 

tentoonstelling: 

(1) € 12,50   (2) € 10,00  (3) € 8,00   (4) € 7,00   (5)   € 6,00  

(6) € 5,00     (7) € 4,00    (8) € 3,00   (9) € 2,50   (10) € 2,00 

 

 

Alle  dieren 
worden gevoederd 

door 
 

tijdens hun 
verblijf op onze 
kleinveeshow. 
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3.2. Predicaatgelden volgens beoordeling, eveneens uitgeloofd door de inrichtende vereniging 

Beoordeling Puntenschaal Waardenschaal Geldprijs 

 Pluimvee Konijnen en Cavia’s   

excellent 97 97 8 €  7,00 

prima 96 96,5  -  96 7 €  3,00 

zeer goed 95 95,5  -  95 6 €  2,50 

zeer goed 94 94,5  -  94 5 €  1,50 

zeer goed 93 93,5  -  93 4 €  1,00 

goed 92 92,5  -  92 3 0 

vrij goed 91 91,5  -  91 2 0 

voldoende 90 90,5  -  90 1 0 

gediskwalificeerd 0 0 0 0 

zonder 
beoordeling 

/ / 
0 0 

niet aanvaard NA NA 0 0 

afwezig afwezig absent 0 0 

 

Deze klassementsprijzen en predicaatgelden worden afzonderlijk en giraal overgemaakt. Vergeet 

daarom niet uw rekeningnummer op het inschrijvingsformulier aan te brengen! Bij gebrek aan of 

bij foutief rekeningnummer wordt geen actie vanwege onze vereniging ondernomen om alsnog 

het bedrag uit te betalen. 

4. DERBY DER JONGE DIEREN 

De winnaar van elk van de volgende reeksen ontvangt een zak 

voeder van 20 kg geschonken in samenwerking met Beestig 

Goed.               

4.1. 5 jonge konijnen.  Aanduiden prijs 41.  

4.2. 5 jonge cavia’s.   Aanduiden prijs 42. 

4.3. 5 jonge parkvogels.  Aanduiden prijs 43. 

4.4. 5 jonge watervogels.  Aanduiden prijs 44. 

4.5. 5 jonge hoenders.  Aanduiden prijs 45. 

4.6. 5 jonge krielen.   Aanduiden prijs 46. 

4.7. 5 jonge sierduiven.  Aanduiden prijs 47. 

Let op: er mag maar één reeks per diersoort worden aangeduid. 

 

5. JEUGDPRIJSKAMP  

De inrichtende vereniging voorziet 3 waardebonnen voor de jeugdprijskamp waaraan de exposanten 

jonger dan 17 jaar (geboortedatum invullen op het inschrijvingsformulier!) automatisch deelnemen. Alle 

dieren van de inzending komen in aanmerking. Gebruik makend van de waardenschaal, zal een 

klassement opgemaakt worden, waarbij de voorrangsregels desgevallend worden toegepast. 

ALGEMENE  REGELS  i.v.m. de aanduidingsprijzen van rubrieken 4, 8 en 9: 

Iedere deelnemer mag voor meerdere prijzen spelen, maar slechts éénmaal voor dezelfde. 

Elk dier kan slechts éénmaal aangeduid worden op het inschrijvingsblad. 

Uitzondering hierop vormt prijs 9.8 die apart moet worden aangeduid op het inschrijvingsblad in 

kolom T. 
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6. NATURAPRIJZEN 

6.1. Verdienstelijk dier per keuring 

Elke keurmeester zal binnen zijn/haar keuring een prijs kunnen toekennen aan een dier dat buiten de 

courante (zie 2.2 en 2.3) prijzen valt, maar dat wel een verdienstelijk dier is en/of behoort tot een 

zeldzaam ras of een moeilijke kleurslag. Deze prijzen bestaan uit een zakje voeder van 4 of 5 kg 

geschonken door de firma Versele-Laga. 

 

6.2. Belgische raskampioenen 

Tevens schenkt de firma Versele-Laga aan elke 

raskampioen van een Belgisch ras een zakje 

voeder van 4 kg. 

6.3. Hoogste predikaten “97” 

De firma Versele-Laga zal verder de predicaten “97” belonen met een attentie. 

Surf gerust eens naar http://www.versele-laga.com of http://www.versele-laga.com/nl-BE/countrysbest 

 

7. PRIJZEN VAN ALGEMENE VERENIGINGEN 

7.1. Prijzen Braekelclub Nederbraekel 

Voorzitter:  Marc Volkaert, Evensveldstraat  5, 9660  Brakel, tel. 0496/ 87 16 02   

e-mail: marcvolkaert@skynet.be  

E-mail:   braekelclub.nederbraekel@telenet.be           Website: www.braekelclub.nederbraekel.be  

Extra puntengeld voor de Braekelclubleden die in naam van "Braekelclub Nederbraekel" deelnemen 

aan tentoonstellingen buiten de tentoonstelling van Braekelclub Nederbraekel. 

De toegekende geldprijzen bedragen: € 1,00 voor '97'; € 0,50 voor '96,5-95'; € 0,25 voor '94,5-94’ punten. 

Er geldt een maximum tot 30 euro per lid. De voorwaarden zijn: 

http://www.versele-laga.com/
http://www.versele-laga.com/nl-BE/countrysbest
mailto:marcvolkaert@skynet.be
mailto:braekelclub.nederbraekel@telenet.be
http://www.braekelclub.nederbraekel.be/
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(1) Lid zijn van Braekelclub sinds september 2022. 

(2) Deelname aan de eigen tentoonstelling van Braekelclub Nederbraekel op   

10 en 11 december 2022. 

(3) Alle tentoonstellingen ingericht in de provincie Oost-Vlaanderen komen in 

aanmerking, op voorwaarde dat dit bericht opgenomen werd in hun 

vraagprogramma, alsook Affligem, Cochin.be, Frasnes-lez-Buissenal en de 

nationale en /of interprovinciale wedstrijden. 

(4) De resultaten die in aanmerking worden genomen, moeten behaald zijn 

binnen het tentoonstellingsjaar 2022-2023. 

(5) De resultaten (met palmares) moeten voor eind januari 2023 aan het     

secretariaat gemeld worden. 

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. Prijzen van de heer Walter Roggeman, provincieraadslid Oost-Vlaanderen 

Hij schenkt een prijzenpot van € 150 te verdelen als volgt: respectievelijk € 25; € 15 en € 10 voor de 

eerste tot en met de derde in het klassement met alle dieren van Belgische rassen in de volgende 3 

diergroepen: hoenders, krielen en duiven. 

9.2. Prijs "beste fokker-tentoonsteller 2022" 

Hoogst aantal punten met 8 jonge dieren, alle diersoorten samen.            Aanduiden prijs 92. 

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. 

9.3. 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 93. 

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

 

 

 

Voor aan te duiden prijzen 9.1. – 9.9. onder deze rubriek : 

bij gelijkheid van punten en predicaten (eerste voorrangsregel) zal het lot beslissen. 
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9.4. Prijzen van de heer Theo De Vriese, verdeler van ringen en merktekens Oost-Vlaanderen 

Hij schenkt aan de provinciale kampioenschappen te Merelbeke een prijzenpot van € 125 te verdelen pro 

rata het aantal verdeelde merktekens per groep; t.t.z.: hoenders € 60 / duiven € 25 / park-en watervogels 

€ 15 / konijnen € 15 / cavia’s € 10.  

Deze geldprijzen zijn voorbehouden voor inwoners van Oost-Vlaanderen waarvan de punten bekomen 

met de predicaten 93-97 zullen samengeteld worden. 

De toewijzingen gebeuren per schijven van € 15 en € 10 euro aan de 1ste, 2de , 3de … in het 

klassement.  

9.5. Prijzen van Mevrouw Greta Roels, secretaris van de provinciale kring Oost-Vlaanderen 

Zij schenkt in elk van de volgende vier categorieën een geldprijs van € 10 aan de exposant jonger dan 17 

jaar (geboortedatum invullen op het inschrijvingsformulier!) die de meeste punten behaalt met (1) 

konijnen en cavia's: (2) hoenders en krielen; (3) park- en watervogels; en (4) duiven. 

9.6. Prijs van de heer Geert De Clercq, gewezen voorzitter van de organiserende vereniging 

Voedingsmand ter waarde van ± € 25,00.               Aanduiden prijs 96. 

Hoogst aantal punten met 6 dieren. 

Alle diersoorten samen, maar alleen Belgische rassen.  

9.7. Prijs van de heer Dirk Versnaeyen, ondervoorzitter van de organiserende vereniging 

Voedingsmand ter waarde van ± € 25,00.                Aanduiden prijs 97. 

Hoogst aantal punten met 6 dieren. 

Alle diersoorten samen, maar alleen vreemde rassen.  

9.8. 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. 

9.9. Prijs van de heer Johan De Roo, gewezen voorzitter van de organiserende vereniging 

Hij schenkt een zak konijnenvoer (20 of 25 kg) voor de beste Vlaamse reus ongeacht geslacht,  

ouderdom en kleur. 

9.10. Prijs van de heer André Maes voor de leden van de VAKC 

Hij schenk een prijzenpot ten belope van 50 euro voor de leden van de Vlaamse American King Club 

voor de beste King aanwezig op de tentoonstelling te verdelen als volgt: respectievelijk € 25; € 15 en € 10 

voor de eerste tot en met de derde aan 3 verschillende liefhebbers. De winnaars worden aangeduid door 

de keurmeester. 
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9.11. Prijs van de heer Jan De Moor (Beestig Goed) voor Ukkelse, Antwerpse en Watermaalse 

Baardkrielen  

De heer Jan De Moor – Beestig Goed schenkt een zak voeder 

van 20 kg aan het beste dier in de volgende 3 groepen: 

Antwerpse & Grubbe; Ukkelse & Everbergse; Watermaalse & 

Bosvoordse.  

Voor het beste dier van het niet winnende ras van elke groep 

schenkt Jan De Moor – Beestig Goed een zak voeder van 5 kg. 

Alle winnaars worden aangeduid door de keurmeesters. 

 

10. PRIJZEN VAN SPECIAALCLUBS 

10.1. Vlaamse Chabo Club (VCC) 

Voorzitter: Jaak Bolle, Moerestraat 73, 8680 Koekelare, 0498/354698, jaak.bolle@telenet.be   

Secretaris:  Bea Van Herzele, Diepestraat 68, 9520 Sint-Lievens-Houtem, tel.053/621560 - 

0472/390653 – bea.vanherzele@skynet.be    

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 2022: 

        97 ptn = € 6,00           96 ptn = € 4,00           95 ptn = € 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 

01/03/2023.  

https://www.facebook.com/groups/1402292240139677  

 

10.2. Deutsche Modeneser club België 

Voorzitter: Patrick Heymans, Sint-Amandsesteenweg 101, 2880  Bornem, tel. 03 / 889.83.37     

e-mail: heymans.patrick@telenet.be  

Secretaris:    Johan De Vos, Kruisbergstraat 26B, 8755 Ruiselede ,tel. 051 / 687366   

  e-mail: johandevos58@skynet.be  
 

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 (min. 5 dieren per reeks). 

Deze prijzen worden uitgereikt op de jaarlijkse clubdag. 

  

mailto:jaak.bolle@telenet.be
mailto:bea.vanherzele@skynet.be
https://www.facebook.com/groups/1402292240139677
mailto:heymans.patrick@telenet.be
mailto:johandevos58@skynet.be
http://www.geocities.com/brahmabelg


__________________________________________________________________________________________
WvdA-LvA Prijzenschema kleinveetentoonstelling 2022 p.  8/10 

10.3. Speciaalclub voor de Mechelse Koekoek vzw – Club Spécial De La Malines asbl 

Volgende geldprijzen worden door de Speciaalclub uitbetaald voor de door clubleden tentoongestelde 

Mechelse hoenders en Mechelse kalkoenkoppen, groothoenders en/of krielen. 

Les prix suivants sont offerts par le Club pour tous les membres qui auront exposé des Malines dans les 

variétés reconnues en grande volaille et volaille naine. 

   

97 96 95 94 93 92 91 90 

15,00 12,50 10,00 7,50 5,00 3,00 

 

Lidgeld van 8,00 € voor alle Europese leden, te storten op Rekening Nr BE09 0012 4645 5757. 

La cotisation pour tous les membres européens est de 8,00 €, à verser sur le compte de la Société BE09 

0012 4645 5757.  

Tijdens de Provinciale, Interprovinciale en Nationale tentoonstellingen worden extra predikaatgelden 

uitbetaalt. 

Ceux-ci seront d’application aux Concours Provinciale, Interprovinciale et Nationale. 

Également, Tevens ook, 

 Braine-le Comte, CERB-AEVRW  

 Aalter, West-Vlaamse Neerhof Vrienden 

 Frasnes, PE des Rhosnes 

 NederBreakel, Braekelclub 

 Soignies, Petit Elevage Sonegien  

Deze prijzen worden uitbetaald aan de leden die in orde zijn met hun lidgeld, ontvangen voor september. 

De geldprijzen worden rechtstreeks door de penningmeester van de club uitbetaald. 

Ces prix seront payés aux membres en règle de cotisation pour l’année et dont l’enregistrement a été 

effectué avant le mois de Septembre.  

Ces prix seront versés sur le compte des éleveurs en fin de saison par le trésorier du Club. 

VOORZITTER 

MARC DE TEMMERMAN 

ROTER 1 

9620 ZOTTEGEM 

GSM: 09/360.49.29 

MARC.DETEMMERMAN@TELENET.BE 

ONDERVOORZITTER 

BEN THIERS 

DIELEGHEMDREEF 22 

1090 JETTE 

GSM: 0479/500530 

BEN.THIERS@GMAIL.COM 

ONDERVOORZITTER & 

COÖRDINATOR FR VLEUGEL 

WILLY DELESPESSE 

BOURLOTTE 39 

7830 HOVES 

GSM: 0477/29.48.21 

HULPSECRETARIS 

MURIEL VANHECKE 

RUE PIERRE JOSEPH WINCQZ 81 

7060 SOIGNIES 

GSM: 0498/43.80.79 

 

SECRETARIS 

GREGORY VANDERRUSTEN 

RUE PIERRE JOSEPH WINCQZ 81 

7060 SOIGNIES 

GSM: 0478/23.12.20 

LEMAUVE@GMAIL.COM 

PENNINGMEESTER 

NATHAN SAGAERT 

STEENWEG OP DEINZE 96 

9880 AALTER 

GSM: 0475/96.78.94 

NATHAN.SAGAERT@HOTMAIL.COM 



__________________________________________________________________________________________
WvdA-LvA Prijzenschema kleinveetentoonstelling 2022 p.  9/10 

10.4. Vlaamse Meeuwduivenclub 

Voorzitter:  Van Droogenbroeck Lars, Opgeëistenstraat 48, 9470 Denderleeuw, tel. 0477/48 20 71 

2e voorzitter:  Van Steen Sven, Berkenlaan 11, 9150 Kruibeke, tel. 03/899 30 66 

Secretaris:  Kerkhofs Luc, Maastrichtersteenweg 234, 3770 Vroenhoven, tel. 012/45.50.75, 

email : kerkhofs.honinx@gmail.com  

De Vlaamse Meeuwduivenclub schenkt volgende geldprijzen voor haar leden die in orde zijn met het 

lidgeld op het 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 onze leden worden uitgenodigd. 

Wordt lid van onze speciaalclub en ontvang jaarlijks ons prachtig meeuwenbulletin  

(i.s.m de meeuwduivenclub Nederland) 

U kan lid worden door € 10,00 over te schrijven op rekening  

IBAN BE37 7370 5973 1128 - BIC KREDBEBB 

11. PRIJZEN GESCHONKEN DOOR HET VOEDERHUISJE 

Het Voederhuisje schenkt 10 waardebonnen van elk € 10,00 door het organisatiecomité te verdelen 

onder verdienstelijke winnaars. 

Het Voederhuisje 

Gerry en Liesbeth heten u van harte welkom bij Het Voederhuisje, Truibroek 83 te 3945 HAM. Wij zijn de 

Belgische verdeler van Garvo voeders alsook verdeler van opfokmaterialen en andere benodigdheden 

voor uw kippen, konijnen, duiven en alle andere dieren. Wij leveren over geheel België bij u aan huis. 

Heeft u een vraag stel ze gerust, wij staan u graag te woord. Bezoek zeker eens onze uitgebreide 

webshop.   

www.hetvoederhuisje.be  

 

 

 

12. PRIJZEN MET TOTALE WAARDE AAN PREDIKATEN 93 TOT EN MET 97 

Prijzen geschonken door politieke mandatarissen, steden en gemeenten, andere verenigingen, enz. 

Onder voorbehoud. 

levering in gans België voer naar mijn hart 

mailto:kerkhofs.honinx@gmail.com
http://www.hetvoederhuisje.be/
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Het bestuur wenst u veel succes en een 

aangenaam vertoeven op de tentoonstelling! 

 

 

 

 

 

 

Alle  dieren 
worden gevoederd 

door 
 

tijdens hun 
verblijf op onze 
kleinveeshow. 

BIJZONDERE DANK AAN ALLE  

SCHENKERS VAN PRIJZEN! 

Het organisatiecomité dankt het 

Interprovinciaal Verbond en de Provinciale Kring van Fokkers 

van Neerhofdieren voor de medewerking. 

 


