
PROVINCIALE KRING VAN FOKKERS VAN NEERHOFDIEREN VAN LIMBURG, AANGESLOTEN BIJ HET 

VLAAMS VERBOND VAN NEERHOFDIEREN V.Z.W. EN DE LANDSBOND V.Z.W.  

Vraagprogramma en algemeen reglement van inwendige orde voor de provinciale                                      

kleinveetentoonstelling ingericht door  Kempen Raskonijn op 4, 5 en 6 november 2022 in de 

Manège van de LRV (bij Sint-Oda), Ballaststraat  3900 Overpelt. 

Art.  1. De tentoonstelling wordt ingericht volgens de regels en de voorschriften van het algemeen 

reglement,  keuringen en tentoonstellingen, de voorschriften van de Provinciale kring, het V.I.V.F.N 

vzw en de Landsbond vzw waarvan de deelnemers aan de keuring - tentoonstelling zich door hun 

inschrijving automatisch onderwerpen. De deelnemers kunnen het reglement ter plaatse raadplegen.   

Art.  2. De inschrijvingen dienen uiterlijk toe te komen op 21 oktober 2022 bij de secretaris  Brecht 

Evens, Peerderstraat 32  3990 Kleine-Brogel. Tel  0032475 21 24 68 of e-mail: 

brechtevens@hotmail.com  De inschrijvingsgelden dienen gestort te worden op rekening nr. BE18 

0689 0821 4865 van kleinveevereniging Kempen Raskonijn, met de vermelding “Kleinveeshow 2022 + 

naam deelnemer”  

Art.  3.  Het inrichtend Comité: Voorzitter van Kempen Raskonijn: Dhr. Wim Schildermans. Secretaris 

van Kempen Raskonijn: Dhr. Brecht Evens. En alle leden van Kempen Raskonijn. 

Programma:  

Sluiting der inschrijvingen : Vrijdag, 21 oktober  2022.  

Inkooien van de dieren : Donderdag, 3 november 2022. Van 17u00 tot 22u00.  

Keuring van de dieren :  Vrijdag,4 november 2022. Van 08u00 tot 13u00.  

Openingsuren :   

Vrijdag, 4 november 2022. Van 17u00 tot 21u00.                                                   

Zaterdag, 5 november 2022. Van 10u00 tot 21u00.  

Zondag, 6 november 2022. Van 10u00 tot 17u00.  

Prijsuitreiking : Zaterdag, 5 november 2022. Om 19u00.  

Uitkooien van de dieren :  Zondag, 6 november 2022. Om 17u00.  

Provinciale afgevaardigde : Dhr. André Panis 

Art.  4. De tentoonstelling staat open voor al de leden waarvan het Landelijk Verbond aangesloten is 

bij de Europese Entente. De dieren moeten voorzien zijn van een officieel merkteken (ring of 

tatoeage) verstrekt door hun Landelijk Verbond. De exposanten moeten in het bezit zijn van een 

fokkerskaart, waarvan het nummer dient vermeld te staan op het  inschrijvingsformulier.  

Art.  5. Kunnen ingeschreven worden : Alle erkende rassen en kleurslagen van : Grote hoenders, 

krielen, sierduiven, park- en watervogels, konijnen en cavia’s.  Alle dieren worden afzonderlijk 

ingeschreven.   



Art.6. Al de diergroepen die gevaccineerd moeten zijn, dienen geënt te zijn met een goedgekeurd 

vaccin. Het entbewijs dient altijd afgegeven te worden op het secretariaat.  

Art.7. De dieren worden ingeschreven per ras en kleurslag in de volgorde, Mannelijk oud M-O. 

Vrouwelijk oud V-O. Mannelijk jong  M-J. Vrouwelijk jong V-J. Met de vermelding van: (H) hoender – 

(KR) krielen – (D) duiven – (P) parkvogels – (W) watervogels (K) konijnen – (C) cavia’s    Bij de 

hoenders dient duidelijk vermeld te staan of het GROTE HOENDERS of KRIELEN betreft. Indien dit er 

niet bij vermeld staat, dan worden de dieren automatisch bij de krielen  ingedeeld.   

Art.  8. De dieren staan onder toezicht van dokter Sabine Schuurmans. Bij vaststelling of vermoedens 

van ziekte (verschijnselen) zullen de richtlijnen “Commissie Dierenwelzijn” goedgekeurd door de 

Raad van Bestuur van het V.I.V.F.N. vzw op 4 juni 2005 en aangepast door deze Raad van Bestuur op 

17 mei 2008 van toepassing zijn. Het inschrijvingsgeld voor deze dieren worden niet terugbetaald. 

Art.  9. Het inschrijfgeld bedraagt  €  3,00  per dier. De prijs van de verplichte catalogus bedraagt € 

4,00 (één per gezin).Men mag een afwezig dier vervangen door een ander, mits dezelfde diersoort, 

ras, variëteit, leeftijd en geslacht. De vervangen dieren dienen bij het inkooien gemeld te worden op 

het secretariaat.   

Art. 10. De keuring van de dieren vindt plaats op vrijdag 4, november 2022, om 08u00 en volgens het 

puntenstelsel : 97 = 8p,  96 = 7p,  95 = 6p,  94 = 5p,  93 = 4p, 92 = 3p,  91 = 2p, 90 = 1p De beslissing 

van de keurmeester is onherroepelijk.  

Art.11. De volgende keurmeesters zijn gevraagd:  

Park- & watervogels: Mevr. Bervoets B. (hoofdkeurmeester)  

Konijnen : -Dhr. Gilissen G. (hoofdkeurmeester)   - Dhr. Panis A. - Dhr. Dewitte W. – Dhr. Schaessens 

K. – Dhr. De Donder L. – Dhr. Maive C. – Dhr. Maive D. 

Cavia’s: -Dhr. De Donderd L. (hoofdkeurmeester) 

Hoenders & Krielen:  Dhr. Verelst A.  (hoofdkeurmeester)   - Dhr. Gatti R. – Dhr. Van Ouwenhuysen K. 

– Dhr. Ruyters R. 

Duiven: Dhr. Demeur M. (hoofdkeurmeester) – Dhr. Punie M.- Dhr. Campo G. 

Het keurmeesterkorps kan aangevuld of verminderd worden dit naargelang het aantal inschrijvingen. 

Tijdens de keuring is voor iedereen de toegang tot de tentoonstelling verboden, met  uitzondering 

van de commissarissen en afgevaardigden van de Provinciale kring van Fokkers van Neerhofdieren 

Indien er nog keurmeesters dienen te worden bij gevraagd, zullen deze in de catalogus vermeld 

staan.  

Art.12.  De dieren dienen op de dag van het inkooien over een beperkte hoeveelheid voeder en 

water te beschikken. De liefhebber die dit wenst, kan dit steeds op eigen verantwoordelijkheid 

verwijderen. Voorts worden de dieren dagelijks van water en voer voorzien.   

Art.13. De te koop gestelde dieren moeten op het inschrijfblad vermeld worden. De prijzen worden 

eveneens vermeld in de catalogus en op de hokken. Dieren kunnen gratis te koop worden gesteld, de 

organisatie telt 10% bij de verkoopprijs ten voordele van de vereniging. Deze dient te worden betaald 



door de koper. Tijdens het inkooien en op de tentoonstelling kan men dieren  te koop stellen mits 

een betaling van € 2.00 (verkoopkaart)  per dier. De verkoopsom wordt tijdens het uitkooien 

uitbetaald.  De verkoop begint met de opening van de tentoonstelling. Verkochte dieren mogen 

direct meegenomen worden (met uitzondering van de algemene kampioenen, deze mogen pas 

zondag vanaf 12 uur worden uitgekooid). Er worden geen konijnen verkocht zonder correct 

ingevulde tatoeëerkaarten, die vooraf aan het secretariaat worden afgegeven. Voor elk te koop 

gesteld dier, dienen kopieën van de entbewijzen vooraf te worden afgegeven aan het secretariaat.  

Art.14. Het is de deelnemers en de bezoekers verboden kooien te openen tenzij in het bijzijn van een 

lid of commissaris van het inrichtend comité. Er mag niets aan de hokken bevestigd worden zonder 

toelating van de inrichtende vereniging. Er geldt een algemeen rookverbod in de 

tentoonstellingsruimte.  

Art.15. De inrichters kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of diefstal of verlies. De 

inrichters zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens de ganse duur van de 

tentoonstelling (opbouw, inkooien, keuring, bezoek, prijsuitdeling, uitkooien en afbraak) Een 

waakdienst zal dag en nacht ingesteld worden.  

Art.16. Voor jeugdleden van 3 tot 16 jaar (Geboortedatum op het inschrijvingsformulier vermelden) 

worden speciale prijzen voorzien.   

Art.17. Het prijzengeld wordt uitbetaald zondag, 6 november 2022 vanaf 13u00.   

Art.18. Door zijn inschrijving verklaart de exposant zich akkoord met dit reglement.  

Art.19. Onvoorziene gevallen worden onderzocht door het inrichtend comité in samenwerking met 

de Provinciaal afgevaardigde van de Provinciale kring.  

Art.20. De toegangsprijs bedraagt € 3.00. Iedere inzender die ingeschreven heeft ontvangt gratis één 

toegangskaart. Leden, partners en kinderen van de inrichtende vereniging evenals kinderen onder de 

12 jaar hebben gratis toegang.  

Art.21. De coronamaatregelen die van kracht zijn zullen ook strikt nageleefd worden voor ieders 

veiligheid.  

Art.22. Inzenders uit het buitenland dienen de juiste certificaten voor te kunnen leggen om deel te 

kunnen nemen aan de tentoonstelling. Dit is enkel voor pluimvee, niet voor konijnen en cavia’s. 

Wij verklaren kennis te hebben genomen van de reglementen en voorschriften inzake keuringen. 

Aldus opgemaakt te Overpelt op 24 januari  2022.              

Voorzitter Kempen Raskonijn:                                      Secretaris Kempen Raskonijn:               

Dhr. Schildermans Wim          Dhr. Brecht Evens      

     

Voorzitter van de Provinciale kring :                            Secretaris van de Provinciale kring :  

Dhr. Leon Op ´t Eyndt                                                     Dhr. Mathieu Theunissen     


