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Regionale Sierduivententoonstelling 2021. 

 

 

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT VAN DE RASDUIF. 
 
1. De tentoonstelling wordt ingericht volgens de regels van het algemeen 
tentoonstellingsreglement en de voorschriften van het Vlaams 
Interprovinciaal Verbond van Fokkers van Neerhofdieren vzw., waaraan 
de exposant zich door zijn inschrijving automatisch onderwerpt. Het 
tentoonstellingsreglement ligt ter inzage op het secretariaat. 
 
2. De tentoonstelling staat open voor alle leden waarvan het Landelijk 
Verbond aangesloten is bij de Europese Entente. De dieren moeten 
voorzien zijn van een officiële ring overhandigd door hun Landelijk 
Verbond. De Belgische exposanten moeten in het bezit zijn van een 
fokkerskaart waarvan het nummer dient vermeld te worden op het 
inschrijvingsblad. 
 
3. De inschrijvingen dienen uiterlijk op zondag 17 oktober 2021 toe te 
komen bij Neven Yves, Ekkerputstraat 56, 3520 Zonhoven.  
Tel.: 0496/580 137;  
e-mail neven.yves@gmail.com.  
 
De inschrijvingsgelden dienen tegelijkertijd gestort te worden  op rekening 
nummer van “DE RASDUIF”: BE12 7310 5129 5692  
BIC-Code: KREDBEBB 
Verantwoordelijke penningmeester:  
Punie Marcel, Pollenusstraat 5, 3510 Kermt-Hasselt 
 
4. De tentoonstelling gaat door in het ontmoetingscentrum “Het Park” te 
Houthalen-Oost, Kastanjestraat 7, 3530 Houthalen. 
 
 

 
5. Inrichtend comité: 
Voorzitter van De Rasduif: Yvan Kielich ; 
Tentoonstellingsvoorzitter: Frans Bergmans ; 
Secretaris: Danny Caelen; 
Penningmeester: Marcel Punie 
 Tentoonstellingscoördinator: Neven Yves ; 
 Alle bestuursleden en leden van De Rasduif. 
 Provinciale afgevaardigde: Jean Dupont. 
 
6. Tentoonstellingsprogramma: 

Inkooien: vrijdag 5 november 2021 van 17 h.00 tot 22 h ; 
 Keuring: zaterdag 6 november 2021 van 08 h.00 tot 13 h.00; 
Openingsuren:  zaterdag 6 nov. 2021 van 15 h tot 21 h 
   zondag 7 nov. 2021 van 10 h tot 17 h.
 Uitkorving: zondag 7 november vanaf 17 h. 
  
7. Volgende diergroep wordt toegelaten: gedomesticeerde duiven. 
De duiven dienen ingeschreven te worden als volgt: per ras, per 
kleur en in de volgende volgorde: man oud (M-O), vrouw oud 
(V-O), man jong (M-J) en vrouw jong (V-J). 
 
8. Inschrijvingen gebeuren afzonderlijk per dier en ze zullen 
afzonderlijk gekeurd worden. De ringnummers dienen op het 
inschrijvingsblad vermeld te worden. 
 
9. Het diergeneeskundig toezicht wordt gedaan door Mevr. Beerden 
Carolien en indien van toepassing door een aangestelde van de 
diergeneeskundige keurkring waartoe Houthalen behoort. Zieke 
dieren zullen ten strengste geweigerd worden. 
Volgens de bepalingen van het B.S. van 11 februari 1995, 
gepubliceerd op 28 november 1995, houdende maatregelen 
betreffende de aviaire influenza en de ziekte van Newcastle dienen 
de tentoonstellers een reglementair attest (kopie) voor te leggen dat 
hun dieren ingeënt zijn met de toegelaten vaccins. 

mailto:neven.yves@gmail.com
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10. Volgende keurmeesters zijn gevraagd: Demeur, Ernsthausen, Gielis, 
Lauwers, Lawarrée, Louette, Mazy, Paridaen en Spaepen.  Het 
keurmeesterscorps 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 de afgevaardigde 
van het Provinciaal Verbond van neerhofdieren van Limburg. 
 
11. De keuring geschiedt volgens het stelsel: 
- 97 punten: excellent dier  (8 punten) ; 
- 96 punten: prima dier  (7 punten) ; 
- 95 punten: zeer goed dier  (6 punten) ; 
- 94 punten: zeer goed dier  (5 punten) ; 
- 93 punten: zeer goed dier  (4 punten) ; 
- 92 punten: goed dier (3 punten) ; 
- 91 punten: vrij goed dier  (2 punten) ; 
- 90 punten: voldoende dier  (1 punt). 
 
12. Het inschrijvingsgeld per dier bedraagt €3,50 voor niet leden en €3,00 
voor leden. De prijs van de verplichte palmares bedraagt €4,00 (één per 
gezin). De toegang is gratis. 
 
13. De dieren kunnen te koop gesteld worden mits aanduiding van de 
verkoopprijs op het inschrijfformulier. Alle verkopen gebeuren via het 
secretariaat. De verkoper betaalt 10 % op de verkoopprijs 
aan de inrichters. De verkoop begint één uur na de officiële opening. 
 
14. De inrichters kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade 
wegens diefstal, verlies of ziekte. De inrichters zijn niet verantwoordelijk 
voor gebeurlijke ongevallen tijdens de ganse duur van de tentoonstelling 
(opbouw, inkorving, bezoek, prijsuitdeling, uitkorving en afbraak). De 
deelnemers en de bezoekers zijn zelf aansprakelijk voor de schade die 
tijdens de manifestatie door hen wordt aangericht. In voorkomend geval 
zullen de kosten van de aangerichte schade op de betrokkenen verhaald 
worden.  Er is een nachtwacht voorzien. 

15. Bij gelijkheid van punten wordt het klassement opgemaakt in 
volgende volgorde: vrouwelijk voor mannelijk, jong voor oud. Is de 
stand dan nog gelijk dan zal het lot beslissen. 
 
16. De inrichters zorgen voor drank en voedsel voor de dieren. 
 
17. Het is de deelnemers en bezoekers verboden kooien te openen 
tenzij in bijzijn van een clublid of commissaris. 

 
18. Vervanging van dieren is toegelaten mits hetzelfde ras, dezelfde 
kleur en tekening, hetzelfde geslacht en oud door oud en jong door 
jong. 
 
19. Een schenker kan zijn eigen prijs niet terugwinnen. 
 
20. Alle gevallen die niet voorzien zijn in dit reglement worden 
onderzocht door het inrichtend comité al dan niet in samenwerking 
met de provinciale afgevaardigde. 
 
21. Door zijn/haar inschrijving bevestigt de deelnemer 
bovengenoemd reglement te kennen en er zich naar te gedragen.  
De inschrijvingslijst dient ondertekend te zijn. 
 
Y. Kielich. 
 
F. Bergmans.   
 
Prov. Secretaris: Theunissen M. 
 
Provinciale coördinator: L. Op ’t Eyndt. 
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Prijzen. 
 

1. Per duivengroep zal een prijs van 10 € gegeven worden voor het 
beste dier en 5 € voor het tweede beste dier. Voorwaarden: 
minstens 15 dieren aanwezig van twee liefhebbers. 

2. Iedere keurmeester met volledige keuring zal 50 € aan geldprijzen 
te verdelen krijgen als volgt: 2 x 10 € en 6 x 5 €.  
Drie geldprijzen mag de keurmeester schenken aan verdienstelijke 
duiven. Dit zijn bijvoorbeeld zeldzame rassen of zeldzame 
kleurslagen. Hierdoor worden liefhebbers beloond die weliswaar 
niet de hoogste predicaten halen, maar idealisten die met zulke 
dieren durven tentoonstellen. 

3. Prijzen in natura: Een zak duivenvoer is voorzien voor het beste 
dier per duivengroep. Er moeten minstens 15 dieren van twee 
liefhebbers aanwezig zijn. 
 

4. INTERCLUBKAMPIOENSCHAP 2021. 
 

Speciale prijzen worden gegeven aan 3 winnende liefhebbers die 
meedoen aan de tentoonstelling van de 3 vermelde clubs: 
DE RASDUIF, DE PRACHTDUIF en DE LUXEDUIF. 
De liefhebber kan meedoen met zoveel rassen hij wil en dit zonder 
aan te duiden. Op iedere tentoonstelling wordt het resultaat van zijn 
5 beste dieren in ieder ras opgeteld.  
De enige voorwaarde is dat hij op alle 3 tentoonstellingen 
exposeert met dezelfde rassen. Het ras met de meeste punten telt 
voor de einduitslag. 

 
1ste 50 €             2de 50 €              3de 50 € 

 

 

Sierduivenshow georganiseerd door 

DE RASDUIF in 

het O.C. “Het Park”, 

Kastanjestraat 7 te Houthalen-Oost 

. 

• Zaterdag 6 november van 15u tot 

21 u 

• Zondag 7 november van 10u tot 

17u 

info@derasduif.be 
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Sierduivenshow georganiseerd door 

De Prachtduif 

 

in Den Donk, Kapelweg 52 te 

Turnhout (Zevendonk). 

• Zaterdag 20 november van 16-22u 

• Zondag 21 november van 10-16u 

info@prachtduif.be 

 

Sierduivenshow georganiseerd door 

De Luxeduif 

 

in De Loods,  

Douaneplein te Mechelen. 

• Zaterdag 11 december van 14u30-

20u 

• Zondag 12 december van 9–18u 

koen.druyts3@telenet.be 
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5. Prijzen van de liefhebbers 
 
Voor deze prijzencategorie geldt dat de organisatie het recht 
heeft om een ander ras aan te duiden, indien het ras zoals 
opgenomen in de onderstaande lijst, niet of onvoldoende 
vertegenwoordigd is op de tentoonstelling. 
 
a. Voorzitter Yvan Kielich 

Telkens minstens 8 dieren aanwezig  
- 30 € voor de beste duif van de show ; 
- 20 € voor de tweede beste duif van de show. 
- 10 € voor de derde beste duif van de show 
 

b. Ere-voorzitter Rik Leeten 
- 10 € voor de beste eenkleurige brünner en minstens 

8 dieren aanwezig ; 
- 10 € voor de beste bonte brünner en minstens 8 

dieren aanwezig ; 
- 10 € voor de beste gebande brünner  en minstens 8 

dieren aanwezig ; 
- 10 € voor de beste brünner in de overige tekeningen 

en minstens 8 dieren aanwezig; 
- 10 € voor de beste jonge Gentse kropper in om het 

even welke kleurslag (minstens 8 jonge dieren 
aanwezig) ; 

- 10 € voor de beste Homer (minstens 8 dieren 
aanwezig) ; 

- 10 € voor de beste Basra wamduif (telkens dieren 8 
aanwezig); 

- 10 € voor de beste romein (minstens 6 dieren 
aanwezig); 

- 10 € voor de beste ronsenaar (minstens 8 dieren 
aanwezig); 

- 10 € voor de beste voetbeverde tuimelaar (minstens 
8 dieren aanwezig). 

mailto:info@prachtduif.be
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c.  Frans Bergmans: hoofdredacteur 

- 10 € voor de beste raadsheer (minstens 8 raadsheren 
aanwezig) ;  

- 10 € voor de beste kropper (minstens 8 dieren aanwezig 
van dat ras en géén brünner of Gentse kropper) ;  

- 10 € voor de beste king (minstens 8 dieren aanwezig)  
10 € voor de beste lahore (minstens 8 dieren aanwezig). 
 

d. Prijs Yves Neven: Bestuurslid  
Telkens minstens 8 dieren aanwezig van het ras of kleurslag. 
- 10 € voor de beste Duitse modena Schietti; 
- 10 € voor de beste Duitse modena Gazzi; 
- 10 € voor de beste Saksische kropper; 
- 10 € voor de beste Oud-Duitse Meeuw 

 
e. Prijs Marcel Punie: Penningmeester.  

Telkens minstens 8 dieren aanwezig. 
- 10 € voor de beste jonge, eenkleurige Brünner kropper; 
- 10 € voor de beste jonge, getekende Brünner kropper ; 
- 10 € voor de beste Italiaanse meeuw; 
- 10 € voor de beste Luikse barbet; 

 
f. Prijs Camille Paul: clublid 

- 10 € voor de beste chinese duif (minstens 8 dieren 
aanwezig) ; 

- 10 € voor de beste voetbevederde kleurduif (minstens 8 
dieren aanwezig) ; 

- 10 € voor de beste cauchois (minstens 8 dieren 
aanwezig. 

 
 
 
 
 

g. Prijs wijlen Gustave Kielich. 
Telkens minstens 8 dieren aanwezig 
 

- 10 € voor de beste tuimelaar: lang- of middensnavelig; 
- 10 € voor de beste tuimelaar: kortsnavelig; 
- 10  € voor de beste hoogvlieger/ringslager 
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6. Clubshow van de brünnerkroppers. 
 

 

7. Clubshow van de Deutscher Modeneserclub 
Belgium. 

 

 
De Deutscher Modeneserclub Belgium brengt haar clubshow onder 
bij De Rasduif. 
De club geeft een prijs voor: 

• de beste gazzi, 

• de beste schietti en 

• de beste magnani. 
Minimum 5 dieren per reeks 
 
De prijzen en ere-certificaten worden uitgereikt op de clubdag. 
 
Secretaris: 
Johan De Vos 
Kruisbergstraat 26B 
8755 Ruislede 
Tel.: 051/687 366 
GSM 0476 596 494  
Johandevos58@skynet.be 

 


