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Algemeen Kampioen 
 

Konijnen -Groot ras 
  -Midden ras 

  -Klein ras 
  -Dwerg ras 

Cavia’s 
Hoenders 

Krielen 
Duiven 

 

 
Reekskampioen 
Er zullen Reekskampioenen aangeduid worden op voorwaarde dat er minstens 8 

dieren van hetzelfde ras ingeschreven worden. Het dier moet minstens 94 punten 
behaald hebben om aanspraak te maken op deze prijs. (foto dier) 

 
 
Trofee Willems Janke 
Een prijs geschonken door Fam.Willems voor het beste konijn van de 
Tentoonstelling. Ter nagedachtenis van ons Erebestuurslid Willems Janke. 
 

 
Trofee Moermans Jan 
Een prijs geschonken door de Ondervoorzitter Moermans Jan voor de 2de beste 
konijn van de Tentoonstelling. 

 
 

Trofee Aerts Geert 

Een prijs geschonken door de voorzitter Aerts Geert voor het beste jeugdlid van 

de tentoonstelling. (5 beste uitslagen) 
 

 

Predikaatsgeld  

 
97p.  = 25€ 

96,5-96p. = 5€ 
95,5-95p. = 3€ 
94,5-94€ = 2€ 

93,5-93p. = 1€ 
 

 

 
 



Club Challenge NIEUW! 
 
Tijdens het inkooien kan de verantwoordelijke van iedere deelnemende 
vereniging  20 dieren aanduiden dewelke door hun als beste worden beschouwd. 

De som van de predicaten van deze 20 dieren zal bepalen welke vereniging het 
meest aantal punten behaald. De prijsuitreiking omvat een 1ste , 2de en 3de plaats. 
(Formulieren zijn verkrijgbaar bij het inkooien.) 

 

- 1ste plaats : 50€ 
- 2de plaats : 30€ 

- 3de plaats : 20€ 
 
 

 

 
Aanwezigheidsprijzen 
Op zondag tijdens de prijsuitreiking zal er ook een aanwezigheidstombola 

gehouden worden. Elke deelnemer van de tentoonstelling maakt hier kans op 
een mooie prijs die hij/zij mag uitkiezen! (Zakken voer 25kg, 5kg en nog andere 

mooie prijzen!) 
 

 
 
Speciaalclubs 
 

Leden van de Belgische Wenerclub die in orde zijn met hun lidgeld kunnen 
deelnemen aan hun kampioenschap. Hiervoor moeten ze 5 dieren aanduiden met 

CBV. Geslacht en leeftijd speelt geen rol. 
De 3 beste T.T. tellen voor het eindklassement. 
 

 

 

Leden van de Koninklijke Belgische Rexclub die in orde zijn met hun lidgeld 

kunnen deelnemen aan hun kampioenschap. 
Prijs voor het beste konijn van elke kleurslag, zowel bij de grote- kleine- als bij  

het dwergras. Voorwaarde is dat er 4 dieren per kleurslag zijn ingeschreven en 
dat het winnende dier een predikaat van 94p. behaald heeft. 
 


