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Regionale wedstrijd voor neerhofdieren 2022 
o Datum     10 en 11 december 2022 

o Nieuwe locatie!  Expo Roeselare, Diksmuidsesteenweg 400 - 8800 Roeselare 

Met ruime gratis parking! 

o Tentoonstellingssecretaris Yves Schepens, Ieperstraat 35 - 8610 Kortemark, +32 472 53 39 47 

 

1. Programma 
o Donderdag 08/12/2022: inkooien van 16.00u tot 22.00u 

o Vrijdag 09/12/2022:   keuring van de dieren van 08.00u tot 13.00u 

toegang deelnemers: 17.00u tot 21.00u 

o Zaterdag 10/12/2022:  toegang publiek van 09.00u tot 20.00u 

o Zondag 11/12/2022:  toegang publiek van 09.00u tot 16.30u 

16.30u PRIJSUITREIKING gevolgd door uitkooien van de 

dieren 

Voor alle deelnemers is het palmares beschikbaar vanaf vrijdag 09/12/2022 vanaf 17.00u 

2. Wedstrijdreglement 
o De tentoonstelling wordt ingericht volgens de regels en de voorschriften van het algemeen reglement keuringen-

tentoonstellingen, de voorschriften van de Provinciale Kring, het Vlaams Interprovinciaal Verbond vzw en de 

Landsbond vzw waaraan de deelnemers zich door hun inschrijving automatisch onderwerpen. Dit reglement kan 

hier geraadpleegd worden: www.vivfn.be/PDF/Algemeen_reglement_keuringen.pdf 

o De keuring-tentoonstelling wordt ingericht door de Koninklijke Angora Kleinveeclub Brugge vzw. Zetel: Michel van 

Hammestraat 122, 8310 Assebroek. Secretariaat: Hannes Schoonvaere, Beverenstraat 90, 8810 Lichtervelde. 

o De afgevaardigde van de Provinciale Kring West-Vlaanderen: de heer Freddy Desmet. 

o De toegangsprijs bedraagt ADD €10 en op vertoon van een geldige fokkerskaart €5 per persoon, VVK €7,50. 

Doorlopende toegangskaart €12,50. De toegang voor kinderen tot en met 12 jaar is gratis.  

Elke tentoonsteller ontvangt één gratis doorlopende toegangskaart. 

o Inschrijvingen moeten ten laatste op vrijdag 25/11/2022 aankomen bij: Yves Schepens, Ieperstraat 35, 8610 

Kortemark of per mail: secretariaatangora@gmail.com. Inschrijvingen die na deze datum toekomen, worden niet 

meer aanvaard. Als je na enkele dagen geen ontvangstbevestiging ontvangt van de inschrijving, informeer 

dan even of we de inschrijving goed hebben ontvangen (+32472/53 39 47). 

o Het inschrijvingsgeld wordt ten laatste op vrijdag 25/11/2022 overgeschreven op rekeningnummer:  

BE33 7370 5541 6446 van de Koninklijke Angora Kleinveeclub Brugge vzw. Het inschrijvingsgeld bedraagt €4 per 

dier. Inschrijvingsgeld van afwezige dieren zal in geen geval worden terugbetaald. Park- en watervogels kunnen 

per trio inschrijven. De prijs van de verplichte catalogus (1 per gezin) bedraagt €5. Voor Fokkende Leden van 

onze vereniging van wie het lidgeld voor 2022 in orde is bij het inkooien, is de catalogus gratis. Per inschrijving 

wordt €3 administratiekosten aangerekend. 

o De te winnen geldprijzen op deze tentoonstelling worden ten laatste 2 weken na de tentoonstelling overgeschreven 

op het rekeningnummer van de deelnemer. Vermeld deze dus zeker op het inschrijvingsformulier! 

o Elke Belgische deelnemer dient te beschikken over een geldige fokkerskaart waarvan het nr op het 

inschrijvingsformulier dient te worden vermeld, zoniet moet de inschrijving worden geweigerd. 

o Toegelaten diergroepen: konijnen, cavia’s, hoenders, duiven (niet ouder dan 6 jaar), park-en watervogels  

o De dieren dienen geringd of gemerkt te zijn volgens de voorschriften van de Landsbond en de Europese Entente. 

o De dieren dienen ingeschreven te worden als volgt: per ras, per kleur, man-oud, vrouw-oud, man-jong, vrouw-jong. 

Verplicht vooraf in te vullen op het inschrijvingsformulier. 



      

 

 

 

   
 

o Vervanging van dieren: Ingeschreven dieren mogen enkel vervangen worden door dieren van hetzelfde ras, 

dezelfde variëteit, kleurslag, leeftijd en hetzelfde geslacht. De nieuwe vervangnummers en/of eventueel afwezige 

dieren moeten op het inkooiblad aangeduid worden. Het ondertekende inkooiblad wordt afgegeven op het 

secretariaat. Niet gemelde, vervangen dieren waarvan de bovenvermelde vereisten niet vervuld, worden 

gediskwalificeerd. 

o Predicaten + keuringssysteem België: 

 Puntenpredicaat Waarden 

schaal 

 pluimvee Konijn & Cavia  

Excellent 97 97 8 

Prima 96 96,5 - 96 7 

Zeer goed 95 95,5 - 95 6 

Zeer goed 94 94,5 - 94 5 

Zeer goed 93 93,5 - 93 4 

Goed 92 92,5 - 92 3 

Vrij goed 91 91,5- 91 2 

Voldoende 90 90,5 - 90 1 

Gediskwalificeerd 0 0 0 

Zonder beoordeling / /  

Niet aanvaard NA NA  

Afwezig AFW AFW  

 

Een rangschikking van de eerste drie dieren gebeurt binnen hetzelfde ras, zonder rekening te houden met 

variëteit, kleur, geslacht of ouderdom. (voorbeelden: 96/1,96/2,95/3) Als meerdere keurmeesters binnen dit ras 

jureren, gebeurt dit na onderling overleg. Voor de aanduiding van de drie beste dieren per ras, worden de punten 

van 93 t/m 97 in rekening gehouden. Voor de berekening van prijzen wordt de waardeschaal gebruikt (zie tabel) 

daar waar geen sprake is van aangeduide dieren door een keurmeester of de prijsomschrijving dit stelt. De keuring 

van de dieren gebeurt op punten met de daarbij horende keuringskaarten. Bij toekenning van halve punten (zowel 

in de rubrieken als in eindresultaat) wordt volgens bovenstaande tabel van dit reglement gerespecteerd. 

o Bij gelijkheid van punten gelden de volgende voorrangsregels:  

• Het aantal toegekende hoogste punten primeert. 

• Jong gaat vóór oud bij alle diersoorten, uitgezonderd bij konijnen waar oud vóór jong gaat. 

• Mannelijk gaat vóór vrouwelijk bij alle diersoorten, uitgezonderd bij duiven waar duivin vóór duiver gaat.  

o De volgende keurmeesters werden gevraagd tot het verlenen van hun medewerking (de hoofdjury staat in vet 

gedrukt, de voorzitter staat onderstreept): (Deze lijst is voor uitbreiding of wijzigingen vatbaar) 

• Konijnen: Pauwels Rudi, Fontaine Yvette, Bauthière Ludovic, Panis André, Schaessens Karel  
• Cavia's : Deravet Richard, Cloosterin Alex, Deroover Eddy 
• Hoenders:Andy Verelst, Vannerom Quentin, Struyf Roger, Boonen Ruben, Van Hoof Eddy, 

Leuridan Matthieu (Fr), Gendrin Eduard (Fr), Ruyters Raymond (Nl), Meijer Wim (Nl), Ben Klomp (L) 

• Duiven: Legran André, Louette Michel, Delcroix André, Vierstraete Filip, Gregor Matthieu 

• Park- en watervogels: Goddeeris Boudewijn, Bervoets Brigitte, Gchesquière Kevin, Blondeau 
Virginie 

Tijdens de keuring zullen de keurmeesters afzonderlijk werken. Alleen helpers aangeduid door de inrichtende 
vereniging mogen in de tentoonstellingsruimte aanwezig zijn. De beslissingen van de keurmeesters zijn 
onherroepelijk. 
 



      

 

 

 

   
 

o Alle dieren staan vanaf hun aankomst tot het einde van de tentoonstelling onder veterinair toezicht van de 
dienstdoende dierenarts: Dr. Anthony Deschryver Dierenkliniek Animo Brugge (+32472/30 14 01). Zieke dieren of 
van ziekte verdachte dieren zullen de toegang tot de tentoonstellingruimte geweigerd worden. Tijdens de 
tentoonstelling worden de zieke of van ziekte verdachte dieren ondergebracht in de ziekenboeg. Er kan een 
vergoeding gevraagd worden per ziek dier voor gebeurlijke tussenkomst van de dierenarts. De beslissing van de 
dierenarts is onherroepelijk. 

o De inzenders dienen zich te houden aan de voorschriften van het Belgisch Ministerie van Landbouw 

betreffende dierenwelzijn en diergeneeskunde.Op het gebied van de inentingsplicht dienen de inzenders zich 

strikt te houden aan de voorschriften van het Belgisch Ministerie van Landbouw. De hoenderachtigen en 

sierduiven (kippen, kalkoenen, parelhoenders, kwartels, fazanten, patrijzen, pauwen reisduiven, 

tentoonstellingsduiven) moeten vergezeld zijn van een geldig inentingscertificaat (afgeleverd door dierenarts) 

als bewijs dat ze ingeënt werden tegen pseudovogelpest. Voor hoenderachtigen gebeurt dat met een, in België 

toegestaan geïnactiveerd vaccin. Voor duiven gebeurt dit met een in België toegestaan vaccin tegen 

Paramyxovirus. Voor konijnen verplichte vaccinatie tegen RHD 1+2. Geen vaccinatie voor Wilde duiven en 

dwergkwartels. De voornoemde bewijsstukken, of een fotokopie ervan moeten samen met het 

inschrijvingsformulier naar het tentoonstellingssecretariaat worden gestuurd. 

o Deelnemers worden erop gewezen dat bij vervoer van dieren over de landsgrenzen deze vanaf 21/10/2021 

moeten voldoen aan de bepalingen van de ‘Animal Health Law’ (Europees decreet 2020-688), dit houdt voor de 

betreffende diersoorten ondermeer in: 

• Dieren van buitenlandse deelnemers dienen vergezeld te worden van een geldig certificaat, max 72u 

oud, met vermelding van plaats van herkomst en bestemming (Expo Roeselare, Diksmuidsesteenweg 

400, 8800 Roeselare), opgemaakt door een hiervoor bevoegde dierenarts in het land van herkomst. 

Dit certificaat moet tijdens de aanwezigheid van de dieren in het bezit zijn van het 

tentoonstellingssecretariaat om dit bij controle te kunnen voorleggen. Bij ontvangst van de betreffende 

inschrijving zal het tentoonstellingssecretariaat contact opnemen met de inzender om concrete 

afspraken te maken en de procedure op te starten. De organisatie komt in geen geval tussen voor de 

gemaakte kosten met betrekking tot de bevoegde dierenarts en het verstrekken van het certificaat. 

Dieren die niet vergezeld worden van een geldig certificaat zullen de toegang van de zaal 

geweigerd worden.   

• Dieren die uit het buitenland komen dienen na afloop, vergezeld van een geldig en afgestempeld 

certificaat door een hiervoor bevoegde dierenarts van het FAVV, naar plaats van herkomst terug te 

keren.  

• De organisatie staat in voor de aanwezigheid van een bevoegde dierenarts voor de nodige controles, 

het afstempelen van de certificaten zodat de dieren terug naar plaats van herkomst kunnen vertrekken 

en staat in voor de kosten hiervan. 

• Verkoop van dieren tijdens de tentoonstelling die uit het buitenland komen is niet toegelaten. 

• Verkoop van dieren tijdens de tentoonstelling aan buitenlandse bezoekers/deelnemers is niet 

toegelaten. 

o Voor zover toegelaten door de overheid, FAVV, kunnen ingeschreven dieren te koop gesteld worden. Dit moet 
door de verkoper op het inschrijvingsformulier aangeduid worden. De verkoop van dieren gebeurt uitsluitend 
door tussenkomst van het secretariaat. Bij verkoop van konijnen moeten de tatoeëringkaarten afgegeven 
worden aan het secretariaat bij de inkorving. Zoniet kunnen de te koop gestelde dieren niet verkocht worden. 
De inrichtende vereniging zal de koper 20% op de verkoopprijs, aangeduid op het inschrijvingsformulier, 
vragen voor bemiddeling. Verhoging van de verkoopprijs is niet toegelaten. Het bedrag dat ten goede komt aan 
de verkoper zal uitbetaald worden via overschrijving op het rekeningnummer van de verkoper binnen de twee 
weken na de tentoonstelling. Als een liefhebber zijn dieren niet meer wenst te verkopen zal hij ze zelf terug 
moeten kopen. De verkoopprijs die op het inschrijvingsformulier staat, mag niet veranderd worden. Fokkers die 
na de inschrijving dieren te koop stellen zullen hiervoor € 1,50 bijbetalen. Iedere verkoop moet via het 
verkoopkantoor van het secretariaat plaatsvinden. De verkochte dieren mogen enkel in aanwezigheid van een 
commissaris uitgekooid en meegenomen worden. De verkoop van dieren start op vrijdag om 17.00u voor 
deelnemers en op zaterdag 9u voor bezoekers. Einde verkoop: zondag om 16u30 uur. Betaling met bancontact 
is mogelijk! 

  



      

 

 

 

   
 

o Toezicht: Vanaf de inkorving tot de uitkorving is er een bestendige bewaking verzekerd. Het bestuur van de 

Koninklijke Angora Kleinveeclub Brugge vzw. is niet verantwoordelijk voor : 

▪ ziekte, sterfte en traumatisatie van tentoongestelde dieren 

▪ verlies of diefstal van dieren of bezittingen van personen of verenigingen 

▪ schade in de ruimste zin van het woord. Voor beschadiging of diefstal wordt gewaakt maar niet 

ingestaan. 

o Het bestuur staat in voor de gepaste voeding en drank ten behoeve van de tentoongestelde dieren. 

o Het is de deelnemers en de bezoekers verboden kooien te openen tenzij in het bijzijn van een lid van het 

inrichtend comité of een commissaris. Het is verboden eieren te rapen, deze worden vernietigd. 

o Door zijn inschrijving verklaart de inzender zich akkoord met dit tentoonstellingsreglement. 

o Eventuele klachten betreffende de klassering dienen ten laatste zondag (11/12/2022) ingediend te 

worden op het secretariaat voor 15.00u. 

o Alle gevallen niet voorzien in bovenvermeld reglement zullen door het inrichtend comité beslecht worden, 

steunend op de bestaande reglementen van tentoonstellingen.  

Namens Kon Angora Kleinveeclub Brugge v.z.w. 

De voorzitter, Fien De Rudder 

Namens Kon. Angora Kleinveeclub Brugge v.z.w. 

De tentoonstellingssecretaris, Yves Schepens 

 

 

 

 

 

 

Namens de Westvlaamse Werkkring 

De coördinator, Ides Delameillieure 

 

Ides Delameillieure 

Namens de Westvlaamse Werkkring 

De secretaris, Rik Snauwaert 

 

Rik Snauwaert  



      

 

 

 

   
 

3. Te winnen prijzen 

 
3.1. Predicaatsgelden 

Voor het clubkampioenschap worden volgende predicaatsgelden toegekend: 

97 punten : € 10,00 

96,5 en 96 punten : € 5,00 

95,5 en 95 punten : € 2,50 

 
3.2. Prijs kampioen diergroep - Aangeduid door de hoofdjury 

3.2.1. Er wordt een oorkonde en 10,00€ voorzien voor de beste cavia, het beste konijn, de 
beste duif, het beste groothoen, de beste kriel, de beste gedomesticeerde park- en 
watervogel en niet-gedomesticeerde park- en watervogel van de tentoonstelling. De 
dieren dienen een minimumpredicaat van 95 te halen. (9 PRIJZEN).  

3.2.2. Er wordt een oorkonde en 5,00€ voorzien voor de 2de beste cavia, het 2de beste konijn, 
de 2de beste duif, het 2de beste groothoen, de 2de beste kriel, de 2de beste 
gedomesticeerde park- en watervogel en niet-gedomesticeerde park- en watervogel van 
de tentoonstelling. De dieren dienen een minimumpredicaat van 95 te halen. (9 
PRIJZEN).  

3.2.3. Er wordt een oorkonde en 2,50€ voorzien voor de 3de beste cavia, het 3de beste konijn, 
de 3de beste duif, het 3de beste groothoen, de 3de beste kriel, de 3de beste 
gedomesticeerde park- en watervogel en niet-gedomesticeerde park- en watervogel van 
de tentoonstelling. De dieren dienen een minimumpredicaat van 95 te halen. (9 
PRIJZEN).  
 

3.3. Raskampioenen 

Er wordt een oorkonde en 5,00€ voorzien voor het beste dier in ieder ras waarvan tenminste 
10 dieren ingeschreven zijn en die met een minimum predicaat van 95 punten aangeduid 
werden door de keurmeester. 
 

3.4. Prijs per deelnemer 
Iedere tentoonsteller ontvangt een mooi aandenken aan het Neerhofdierenfestival 2022 
 

3.5. Prijzen voor jeugdige spelers (6 tot en met 17 jaar) 

3.5.1. Jeugdkampioen 
RZ-Farmtoys (website: www.rz-farmtoys.nl) schenkt de jeugdfokker met de meeste 
punten een kadobon ter waarde van €50 te besteden in de stand van RZ-Farmtoys tijdens 
het Neerhofdierenfestival. 

3.5.2. Aanmoedigingsprijs 
Voor alle jeugdfokkers wordt één zak voer en een aandenken voorzien voor één ras dat 
zij fokken. Leeftijd (geboortedatum) aan te duiden op het inschrijvingsformulier. 
 
  



      

 

 

 

   
 

3.6. Prijzen Provinciale Kring West-Vlaanderen  
De Provinciale Kring West-Vlaanderen voorziet volgende prijzen voor West-Vlaamse 
deelnemers: per diergroep; duiven, groothoenders, krielen, konijnen, cavia’s, 
parkvogels en watervogels zijn telkens 2 prijzen voorzien namelijk € 20 voor de beste en  
€ 10 voor de tweede beste met de meeste punten telkens met de 4 beste predicaten per 
diergroep ongeacht ras of kleurslag. Bij gelijkheid van punten wordt vergeleken met het 5°, 
6°….predicaat tot er één winnaar overblijft.  
 

3.7. Prijs voor Belgische Rassen 
Steunpunt Levend Erfgoed vzw (website : https://www.sle.be/) schenkt elke tentoonsteller die 
zich inschrijft én deelneemt met Belgische rassen een geldprijs van €10. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8. Kleinvee Super Cup 2022 
De organisatie van de Kempenshow en het Neerhofdierenfestival voorzien 500 euro 
prijzengeld, als volgt te verdelen: 100 euro + oorkonde voor de winnaar per diergroep (1. 
konijn, 2. cavia, 3. hoenders, 4. duif, 5. park-&watervogels).  
Voorwaarden: 

• Deelname aan het Neerhofdierenfestival te Roeselare (9 tot 11 december 2022) en 
aan de Kempenshow te Geel (16 tot 18 december 2022) met minimum 5 dieren in 
dezelfde diergroep per tentoonstelling, ongeacht ras, variëteit, geslacht of leeftijd. 

• Per tentoonstelling gelden de 5 beste predicaten, bij gelijkheid tellen de 
opeenvolgende predicaten mee tot er een winnaar over is.   

De prijzen worden uitgereikt op de prijsuitreiking van de Kempenshow te Geel op 18 december 
2022. 
 

 
 
 
 



      

 

 

 

   
 

3.9. Prijzen Speciaalclubs 
3.9.1.  Brahma Club België – Jubileumshow Vlaanderen: 20 jarig bestaan. 

Voorzitter: Georges Manhout, Vrijgeweidestraat 89 – 8020 Ruddervoorde, GSM +32473/459348, 
georgesmanhout@brahmaclub.be 
Secretariaat: Kevin Vreys, Terlaak 20 – 3980 Tessenderlo, GSM +32498/765693, 
kevinvreys@brahmaclub.be 
Lidgeld van €12,00 te storten op rekening met IBAN: BE10 0018 9900 8204, mededeling: lidgeld BCB 2022 
+ naam en voornaam. 

 
Het bestuur van de Brahma Club België schenkt volgende prijzen voor de leden die in orde zijn met het 
lidgeld 2022: 

• 1 grote zak voeder per deelnemer. 

• Rozet + diploma voor de beste Brahma groothoen per erkende kleurslag 
met een minimum van 94 punten. 

• Rozet + diploma voor de beste Brahmakriel per erkende kleurslag met een 
minimum van 94 punten. 

• Collectie prijs vanaf 20 aanwezige dieren: diploma en waardebon AVEVE 
van 50 euro voor de beste collectie bij Brahma groothoen en de beste collectie 
Brahmakriel. Iedere deelnemer kan bij inschrijving de collectie(s) als volgt 
aanduiden op het inschrijvingsformulier: voor groothoen ‘B + nummer van de 
collectie’, voor kriel ‘K + nummer van de collectie’, meerdere collecties 
mogelijk, een collectie bestaat uit 4 dieren van dezelfde kleurslag waarbij de 
beide geslachten vertegenwoordigd zijn. 

• 1 grote zak voeder voor de beste Brahma groothoen en 1 grote zak voeder voor 
de beste Brahmakriel geschonken door de voorzitter van de Brahma Club 
België.   

 
Deze prijzen worden door de Speciaalclub uitgereikt tijdens de prijsuitreiking van het Neerhofdierenfestival.  
Website: https://www.brahmaclub.be  
 

3.9.2.  De Vlaamse Chabo Club – Clubkampioenschap 
Voorzitter: Jaak Bolle, Moerstraat 73 - 8680 Koekelare, GSM +32498/354698, jaak.bolle@telenet.be 
Secretariaat: Bea Van Herzele, Diepestraat 68 - 9520 Sint-Lievens-Houtem, TEL +3253/621560, 
GSM +32472/390653, bea.vanherzele@skynet.be 
Lidgeld van €15,00 te storten op rekening met IBAN: BE32 2100 6079 4602 en BIC: 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. 
 
Website: https://www.facebook.com/groups/1402292240139677 

 
 
 

 
 

 



      

 

 

 

   
 

 

3.9.3. De Vechthoenderclub België 
Voorzitter: Danny Van Eynde, Zandkapelweg 71 – 2200 Noorderwijk, GSM +32478/319983, 
danny.van.eynde2@telenet.be 
Secretariaat Peter Minten, Eugeen Coolsstraat 21A – 3460 Bekkevoort, GSM +32477/279065, 
vechthoenderclubbelgie@hotmail.com 
Lidgeld: steunend lid €12,00 of fokkend lid met fokkerskaart VIVFN €25,00 te storten op rekening met  
IBAN: BE22 9730 2319 4047  en BIC: ARSPBE22, mededeling: lidgeld + naam. 

 
Het bestuur van De Vechthoenderclub België schenkt volgende prijzen voor de leden die in orde zijn met 
het lidgeld 2022. Aan te duiden door keurmeester, niet erkende kleurslagen worden niet uitgesloten. 

 
▪ Geldprijs van 50 euro voor het beste groothoen - Belgische Vechter 

(Brugs, Luiks of Tiens type) 
▪ Geldprijs van 50 euro voor de beste kriel - Belgische Vechter (Brugs, 

Luiks of Tiens type) 
▪ Geldprijs van 50 euro voor de beste Vechter groothoen – NIET 

Belgische Vechter  
▪ Geldprijs van 50 euro voor de beste Vechtkriel – NIET Belgische 

Vechter 
 
 

 
Deze prijzen worden door de Speciaalclub uitgereikt tijdens de prijsuitreiking van het Neerhofdierenfestival.  
 
Meer info:  Website: https://www.bloggen.be/vechthoenders/ 

Facebook: https://www.facebook.com/vechthoenders 
 

3.9.4.  Speciaalclub voor de Izegemse Koekoek 
Voorzitter: Eric Moreau, Bosstraat 139 – 9420 Erpe Mere, TEL +3253/831942 
Secretariaat Rik Snauwaert, Leenstraat 8 – 8820 Torhout, TEL +3250/220436, riksnauwaert@yahoo.com 
Lidgeld van €15,00 te storten op rekening met IBAN: BE47 7386 1119 3180, mededeling: lidgeld + naam. 

 
Het bestuur van Speciaalclub voor de Izegemse Koekoek schenkt volgende prijzen voor de leden die in 
orde zijn met het lidgeld 2022: 
 

97 ptn = €6,00  96 ptn = €5,00  95 ptn = €4,00 
 
94 ptn = €3,00  93 ptn = €2,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze prijzen worden door de Speciaalclub uitbetaald aan de fokkende leden die aanwezig zijn op één van 
de bijeenkomsten van de club. De deelnemer zal de palmares (of fotokopie ervan) sturen naar de voorzitter 
of secretaris van de Club vóór 31/01/2023.  
Website: https://sites.google.com/site/izegemsekoekoek 

 



      

 

 

 

   
 

 
3.9.5.  NCCB – CNCB: Nationale Cauchois-Club van Belgïe – Club National du Cauchois 

de Belgique 
Voorzitter: Ronny Arryn, Schernaai 11a – 8573 Tiegem-Anzegem, TEL +3256/680349, 
ronny.arryn@telenet.be 
Secretariaat Philippe Van Dyck, Chemin du Servoir 107 - 7090 Ronquières, TEL +3267/560556, 
philippe.van.dyck@outlook.com 
Lidgeld van €12,00 te storten op rekening met IBAN: BE52 2700 3136 5409, mededeling: lidgeld + naam. 

 
Het bestuur van Nationale Cauchois-Club Belgïe schenkt een prijs voor: 

 
 
 

• De beste en tweede beste duivin 

• De beste en tweede beste doffer 
 
 
 
 

 
Deze prijzen worden door de Speciaalclub uitgereikt tijdens de prijsuitreiking van het Neerhofdierenfestival.  
Website: https://www.cauchois.be 

 
3.9.6. Club Français de Barbus Belges – Rencontre Internationale des Barbus Belges 

Voorzitter: Matthieu Leuridan, 117 Rue du Bailly – 59960 Neuville en Ferrain - Frankrijk, GSM 
+33680/778305, m-leuridan@hotmail.fr 
Secretariaat Nathan Dumortier, club-cf2b@hotmail.com 
Lidgeld van €10,00 te storten (rekeningnummer op aanvraag bij het secretariaat). 

 
Het bestuur van de Club Français de Barbus Belges schenkt volgende prijzen voor de leden die in orde zijn 
met het lidgeld 2022: 

 
 

• 1 Plaquette voor de beste Antwerpse Baardkriel  

• 1 Plaquette voor de beste Grubse Baardkriel  

• 1 Plaquette voor de beste Ukkelse Baardkriel  

• 1 Plaquette voor de beste Everbergse Baardkriel  

• 1 Plaquette voor de beste Watermaalse Baardkriel  

• 1 Plaquette voor de beste Bosvoordse Baardkriel  
 

 
 

 
Deze prijzen worden door de Speciaalclub uitgereikt tijdens de prijsuitreiking van het Neerhofdierenfestival.  
Website: https://ffv-volaille.fr/club-francais-des-barbus-belges-cf2b/ 

 
  



      

 

 

 

   
 

3.9.7.  Nederlandse Sussex, Orpington en Dorking Club - Kampioensshow 
Voorzitter: Paul Cuypers, Palmbosstraat 15 – 2220 Heist-op-den-Berg, GSM +32498/883071, 
voorzitter@nsodc.eu 
Secretariaat Berend Klein, GSM +31620/121337, secretaris.nsodc@gmail.com 
Lidgeld van €15 te storten op rekening met IBAN: NL35 INGB 0004 6037 86  en BIC: INGBNL2A, 
mededeling: lidgeld + naam en e-mailadres. 

 
Het bestuur van de Nederlandse Sussex, Orpington en Dorking Club schenkt volgende prijzen: 
 

 

• 1 troffee voor de beste Sussex groothoen 

• 1 troffee voor de beste Sussex kriel 

• 1 troffee voor de beste Orpington groothoen 

• 1 troffee voor de beste Orpington kriel 

• 1 troffee voor de beste Dorking groothoen 

• 1 troffee voor de beste Dorking kriel 
 

 
 
Deze prijzen worden door de Speciaalclub uitgereikt tijdens de prijsuitreiking van het Neerhofdierenfestival.  
 
De behaalde predicaten tellen mee in de puntentelling voor het clubkampioenschap 2022, 
wedstrijdreglement na te lezen op de website van het NSODC, https://www.nsodc.eu 

 

3.9.8. Speciaalclub voor Oorspronkelijke Duiven, Diamantduiven, Lachduiven, 
Frankolijnen, Kwartels en Patrijzen (DFKP – Club) Nederland 
Voorzitter: Tonny Kersten-Noy, Rector Nabbenstraat 20 – 5809 AZ Leunen (NL), GSM +31478/ 585595 
Secretaris: Bart Vrolijks, Claudiuslaan 25 – 6642 AE Beuningen (NL), TEL +31246/772060, 
secretaris@dfkpclub.nl 
Lidgeld van €15,00 (jeugdleden €7,50) te storten op rekening met IBAN: NL07RABO0397578776, 
mededeling: lidgeld + naam. 
 
Het bestuur van de DFKP - Club schenkt volgende prijzen voor de leden die in orde zijn met het lidgeld 
2022: 

      Bij een totaal van minimaal 40 dieren  
      Minimaal 5 dieren / groep in concurrentie, minimum predicaat 93 
 

• € 7,50 voor de fraaiste Oorspronkelijke duif en € 5,00 voor 
de fraaiste op 1 na bij minimaal 20 dieren 

• € 7,50 voor de fraaiste Diamantduif en € 5,00 voor de 
fraaiste op 1 na bij minimaal 20 dieren 

• € 7,50 voor de fraaiste Lachduif en € 5,00 voor de fraaiste 
op 1 na bij minimaal 20 dieren 

• € 7,50 voor de fraaiste Frankolijn en € 5,00 voor de fraaiste 
op 1 na bij minimaal 20 dieren 

• € 7,50 voor de fraaiste Kwartel en € 5,00 voor de fraaiste op 
1 na bij minimaal 20 dieren 

• € 7,50 voor de fraaiste Patrijs en € 5,00 voor de fraaiste op 1 
na bij minimaal 20 dieren 

 
Deze prijzen worden door de Speciaalclub uitbetaald op de algemene ledenvergadering of  
via overschrijving. Website: https://www.dfkp.nl  



      

 

 

 

   
 

4. Verkoopbeurs 

 
Tijdens de tentoonstelling wordt een verkoopbeurs georganiseerd. Dit gaat voor alle duidelijkheid 

over dieren die niet tentoongesteld worden en dus ook niet gekeurd worden. Hiervoor vind je in 

dit vraagprogramma ook een apart inschrijvingsformulier. Dieren die in de verkoopbeurs te koop 

aangeboden worden moeten aan volgende voorwaarden voldoen: 

 

4.1. Het moeten rasdieren zijn, geen kruisingen. 

4.2. Dieren in de verkoopbeurs moeten (net als de tentoonstellingsdieren) gevaccineerd zijn 

conform de richtlijnen en identificeerbaar zijn via een officieel merkteken zoals beschreven in 

het reglement hierboven. 

4.3. De verkoper mag zoveel dieren te koop stellen als hij/zij wenst. Het inschrijvingsgeld per te 

koop gesteld dier bedraagt €2 voor de verkoper. 

4.4. De vereniging zal de koper 20% op de verkoopprijs, aangeduid op het inschrijvingsformulier 

door de verkoper, vragen voor bemiddeling. 

Tentoongestelde dieren kunnen uiteraard ook te koop gesteld worden maar worden dus – zoals 

gewoonlijk – aangeduid op het inschrijvingsformulier van de tentoonstelling zelf, dit staat los van deze 

verkoopbeurs. 

 

5. Randactiviteiten 

 

Traditiegetrouw voorzien wij voor onze bezoekers een groot aanbod randanimatie. Nieuwsgierig 

naar wat er dit jaar allemaal te beleven valt? Neem dan snel een kijkje op onze website:  

www.angora-vzw.be 

 

  



  
 

 

 

Naam + voornaam :

Straat + huisnummer :

Postcode + woonplaats :

Fokkerskaartnummer :

Telefoonnummer (bij voorkeur gsm) :

Lid van volgende vereniging : 

E-mailadres :

! Rekeningnummer ! (IBAN)

Jeugdspeler (6 t.e.m. 17 jaar) 

geboortedatum:

Aantal ingeschreven dieren in de 

tentoonstelling
x 4,00 €

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Aantal ingeschreven dieren in de 

verkoopbeurs
x 2,00 €

Palmares (verplicht 1 per gezin) - GRATIS   voor 

de fokkende leden van de Kon. Angora Kleinveeclub in 

orde met hun lidgeld van 2022

x 5,00 €

Regionale wedstrijd voor neerhofdieren 2022 op 10 

en 11 december 2022 in Expo Roeselare, 

Diksmuidsesteenweg 400, 8800 Roeselare

Administratiekosten 1 x 3,00 € 3,00 € Inschrijvingsformulier opsturen naar

Lidmaatschap Angora vzw: Gewoon lid 2023 x 15,00 € Yves Schepens, Ieperstraat 35, 8610 Kortemark

Lidmaatschap Angora vzw: Fokkend lid 2023 x 30,00 €  secretariaatangora@gmail.com

De inschrijvingsformulieren moeten ten 

laatste op 25/11/2022 aankomen bij Yves 

Schepens (via mail of via de post)

Totaal

+32472/53 39 47                                                               

Inschrijvingsgeld overschrijven op 

rekeningnummer BE33 7370 5541 6446 van Kon. 

Angora Kleinveeclub Brugge

Handtekening Geen ontvangstbevestiging? Neem aub contact op!

Door deelname geeft men toestemming persoonlijke 

gegev ens op te nemen in onze bestanden, te bew erken en te 

publiceren. (palmares…)  



 

   
 

 

 

  
Inschrijvingsformulier tentoonstelling 2022
Naam deelnemer : 

Dit formulier mag gekopieerd worden - Alle merktekens en ringnummers volledig noteren aub!

(*) Diersoort : K = konijn - GH = Groothoen - DH = Dwerghoen/kriel - D= duif - C = cavia - P = Parkvogel - W = Watervogel 

GP = Gedomesticeerde parkvogel - GW = Gedomesticeerde watervogel

GELIEVE IN DE KOLOM RAS EN KLEUR DE JUISTE BENAMING TE GEVEN ZOALS OMSCHREVEN IN DE STANDAARD

Nr Diersoort (*) Ras Kleur

Geslacht 

M/V

Leeftijd 

J/O Tattoo/ ringnr

Verkoop-

prijs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



 

   
 

 Inschrijvingsformulier verkoopbeurs  2022 : deze dieren worden NIET gekeurd!

Naam deelnemer :
Dit formulier mag gekopieerd worden - Alle merktekens en ringnummers volledig noteren aub!

(*) Diersoort: K = konijn - GH = Groothoen - DH = Dwerghoen/kriel - D= duif - C = cavia - P = Parkvogel - W = Watervogel - GP = Gedomesticeerde

parkvogel - GW = Gedomesticeerde watervogel

GELIEVE IN DE KOLOM RAS EN KLEUR DE JUISTE BENAMING TE GEVEN ZOALS OMSCHREVEN IN DE STANDAARD

Nr Diersoort (*) Ras Kleur

Geslacht 

M/V

Leeftijd 

J/O Tattoo/ ringnr

Verkoop-

prijs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


