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BESTUUR : NATIONALE VLAAMSE REUZEN CLUB 

 
 
Erelid   R. Schothorst 
  J.D. van Keulen 
 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel “Zuid-Limburg” te Maastricht 
nummer 40189110 N.V.R.C. 
Aangesloten bij de FB. en KLN 
 
Bestuur van de N.V.R.C 
 
Voorzitter  R. Schothorst  0318-692374/ 06-24416354 
 
Secretaris  A. Schothorst  0318-769176/ 06-16706721 
 
Penningmeester E.J. Kin  06-22437297 
 
Notulist  G. A. Spijkerman 0522-254692 
 
Lid   B. Langendoen   0545-750762 
 
 
Tentoonstellingsbestuur: 
Voorzitter: R. Schothorst   0318-692374/ 06-24416354 
Tevens Coördinator Vl Reuzenshow  
Speciaalclub secretaris: A. Schothorst  0318-769176/ 06-16706721 
Penningmeester: E.J. Kin   06-22437297 
Notulist: G. A. Spijkerman   0522-254692 
Lid: B. Langendoen     0545-750762 
 
Gedelegeerde FB:    J. Janssen Christinastraat 16  

6641 CK Beuningen 

email. j.janssen1975@kpnmail.nl 

 

 

Internet:  www.vlaamsereuzenclub.nl 
Email:nationalevlaamsereuzenclub@hotmail.com 

Facebook : facebook.com/vlaamsereuzenclub 



Vraagprogramma Vlaamse Reuzen tentoonstelling 
 
De N.V.R.C organiseert een speciaalclub- tentoonstelling voor Vlaamse 
reuzen. 
 
De tentoonstelling wordt gehouden zaterdag 3 december 2016. 
De tentoonstelling vindt plaats in de Nieuwe Veenendaalhal, Nijverheidslaan 
10 te Veenendaal 
 
Tentoonstellingssecretaris: 
R. Schothorst,  
Maanderdijk 20,  
6718NG Ede  
Tel; 0318-692374/ 06-24416354 
Email; schothorstr@hotmail.com 
 
Banknummer:  
Rabobank rekening IBAN 90RABO 0128817151 t.n.v. N.V.R.C.  
(Ovv inschrijfgeld naam inzender en woonplaats) 
Betaling van het verschuldigde bedrag dient gelijktijdig met de inschrijving op 
bovenvermeld banknummer te worden overgemaakt.  
 
Inschrijving: 
Schriftelijk d.m.v bijgevoegd inschrijfformulier, waarop de gegevens van één 
persoon mogen worden ingevuld. Gelieve vergezeld met het entbewijs van 
uw dieren tegen RHD2. 
 
Sluiting der inschrijving: 
Uiterlijke datum inschrijving; 17 november 2016 
Bij het overschrijden van het maximaal aantal Vlaamse reuzen (500) dat 
ondergebracht kan worden, behoudt het bestuur zich het recht voor de 
sluitingsdatum te vervroegen. Eerst zal aan de leden die een groot aantal 
dieren ingestuurd hebben, gevraagd worden enkele dieren terug te trekken. 
Zo kunnen zoveel mogelijk leden insturen. 
 
Sponsoren Club show NVRC; 
 
- Café de Vlaamsche Reus te Wageningen 
- Transportbedrijf H. van de Geest  te Bunschoten / Spakenburg 
- Installatiebedrijf ter Beek  te Bunschoten / Spakenburg  
 
 
 



Keurmeesters: 
Hoofdereprijzenjury / assistenten hoofderejury: 
Hoofd- en deeljury worden later bekend, in verband met de verdeling na     
inschrijvingen 
 
Keurmeesters: 
P.E. A. Huygens         
G. v.d Poel 
R. Pronk 
T. Spijkerman        
   
Indien de inzendingen aanleiding geven om één of meer keurmeesters aan 
te trekken kunnen hier nog veranderingen in optreden. 
 
Gevraagd worden Vlaamse Reuzen; alleen Vlaamse Reuzen kunnen worden 
ingeschreven in alle erkende kleurslagen, zowel jonge als oude dieren. 
 
Kosten voor de inschrijving: 
Inschrijfgeld per dier    € 3.50 
Inschrijfgeld bij 6 dieren of meer € 3,00 
Huurkooi    € 1.00 
Administratiekosten     € 2.50 
Catalogus            € 2.50  
Koffietafel p.p.    €10,00 
 
De catalogus is verplicht voor elke inzender, echter één per gezin. 
 
Opbouwen: 
Vrijdagmiddag vanaf +/- 13.30-14.00uur  
De tentoonstellingsbestuur stelt het zeer op prijs als er leden zijn die met de 
opbouw willen helpen. Dit zal op vrijdagmiddag 2 december plaats vinden.  
Degenen die bereid zijn hierbij te helpen, kunnen zich opgeven op het 
inschrijfformulier of telefonisch (0318-692374) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma: 
Vanaf 8.15 uur zijn de kooinummers verkrijgbaar, na ontvangst kunnen de 
dieren in de kooien geplaatst worden en is er koffie in de kantine. Gelieve 
uiterlijk 8.45 uur aanwezig zijn! 
 
8.30-8.45 uur Inbrengen van de dieren 
9.00  uur Voorwoord voorzitter en aanvang keuring 
12.30 – 13.30 uur Gezamenlijke koffietafel, is niet verplicht  
14.30  uur Eindkeuring   
15.00  uur Mogelijkheid om de ereprijzen af te halen 
16.00-16.30   uur Sluiting door de voorzitter uitkooien en daarna   

             gezamenlijk opruimen van de kooien/ hal !!!!!! 
 
Toegang tijdens de clubshow is gratis 
 
Koffietafel: 
Op de keurdag is het mogelijk gebruik te maken van een goed 
verzorgde koffietafel. De kosten hiervoor zijn € 10,- 
U dient dit vooraf wel op te geven. 
Ook als u niet inzend en toch op de keurdag 
komt en gebruik wilt maken van de koffietafel,  
stuur dan ook het inschrijfformulier in met daarop  
aangekruist koffietafel en aantal personen. 
 

Het meenemen en inbrengen van dieren en bezoeken van de aan 
de clubshow  gebeurt op risico van de inzender. 

 
 
Voor de gehele tentoonstellingsruimte geldt:         ROKEN VERBODEN ! 

 

De inschrijving 
Gevraagd worden Vlaamse Reuzen in de kleurslagen Haaskleur, Konijngrijs, 
IJzergrauw, Chinchilla, Blauwgrijs, Blauwgrauw, Blauw, Zwart, Geel en Wit.  
Niet erkende kleuren zullen wel worden beoordeeld maar NE als predikaat 
krijgen en zodoende ook niet in aanmerking komen voor eventuele prijzen. 
  
Belgische inzenders dienen ook de maand van geboorte op te geven. 
Er worden geen kooinummers toegezonden, U ontvangt deze op zaterdag 3 
december bij aankomst en aanmelding bij het tt-secretariaat. 

 

 



Verhuurkooien:  
Voor niet ingeschreven dieren die u meeneemt, omdat u ze wilt ruilen of 
verkopen aan andere fokkers, zullen een paar kooien beschikbaar zijn, zodat 
uw dieren niet de hele dag in een verzendkist hoeven te zitten. Deze dieren 
dienen wel voor 26 november a.s. aan ons opgegeven te zijn. Deze dieren 
krijgen een kooi op naam van de eigenaar, kosten 1,00 Euro per kooi.  

 
Tot slot mocht het zo zijn dat u een ingeschreven dier niet mee kunt nemen 
door wat voor oorzaak dan ook, neem dan gerust een ander dier mee, maar 
probeer wel zoveel mogelijk dezelfde klasse, kleur en geslacht aan te 
houden. 

 

Tentoonstellingsbepalingen:  
 
Artikel 1 
De tentoonstelling wordt gehouden volgens de algemene 
tentoonstellingsbepalingen van de Facilitair Bureau zie hiervoor de FB 
Almanak 2016/2017 
 
Artikel 2 
Het is verboden zonder instemming van het tentoonstellingsbestuur iets aan 
te plakken of te koop aan te bieden in de tentoonstellingsruimte, daaronder 
ook begrepen het restaurant en de entreeruimte. 
 
Artikel 3 
De inschrijving dient te geschieden op het bijgevoegde inschrijfbiljet. Op elk 
inschrijfbiljet mogen slechts de gegevens van 1 persoon staan. De 
inschrijving dient uiterlijk 17 november a.s.  in het bezit te zijn van de 
tentoonstellingssecretaris, p.a. R. Schothorst, Maanderdijk 20,  
6718 NG Ede. Betaling van het verschuldigde bedrag dient gelijktijdig met 
inschrijving te geschieden door overmaking op banknummer:  
IBAN NL90 Rabo 0128817151 t.n.v. NVRC  o.v.v. inschrijfgeld naam 
inzender en woonplaats 
 
Artikel4 
Het tentoonstellingsbestuur is bevoegd om zonder opgaaf van reden 
ingeschreven dieren te weigeren. In dat geval zal het inschrijfformulier 
worden geroutineerd en het betaalde inschrijfgeld worden teruggestort. 
 
Artikel 5 
De keuring geschiedt op  zaterdag 3 december 2016 
Het tentoonstellingsbestuur heeft het recht bij verhindering van één der 
keurmeesters een ander te benoemen, het aantal keurmeesters uit te 
breiden, of de keurmeesters te wijzigen als het aantal inzenders daartoe 
aanleiding geeft.  



Artikel 6 
Bij het niet inzenden der dieren vervallen de betaalde inschrijfkosten aan de 
tentoonstellingskas 
 
Artikel 7 
Het is tijdens de tentoonstelling niet toegestaan om dieren uit de kooien te 
halen. Te fotograferen, anders dan met toestemming of onder toezicht van 
het tentoonstellingsbestuur. 
 
Artikel 8 
Het tentoonstellingsbestuur is niet aansprakelijk voor sterfte of op andere 
wijze verloren gaan van ingezonden dieren. Ook voor beschadiging en 
verdwijning van verzendmateriaal en andere eigendommen of voor 
ongevallen in en om de tentoonstellingshal neemt het tentoonstellingsbestuur 
geen enkele verantwoording.  
 
Artikel 9 
Onreine of van ziekte verdachte dieren worden niet gekeurd en zullen uit de 
tentoonstellingsruimte worden verwijderd. 
 
Artikel 10 
Men wordt verzocht om de ereprijzen zaterdag vanaf 15.00uur af te halen. 
 
Artikel 11 
Ereprijzen worden alleen toegekend aan dieren die tenminste het predikaat 
ZG/ 94 punten hebben behaald. Ereprijzen kunnen vanaf zaterdag 15.00uur 
worden afgehaald. De beoordelingskaarten dient u zaterdag vanaf 16.00uur 
van de kooien af te halen. 
 
Artikel 12 
Alle dieren worden gekeurd op predikaat, en punten nl; U = Uitmuntend 
F= fraai, ZG = Zeer Goed, G = goed, V = Voldoende,  
M = Matig, O = Onvoldoende met de daarbij behorend aantal punten. 
 
Artikel 13 
Voor mededinging naar de collectieprijzen dienen 5 dieren te worden 
aangekruist op het inschrijfformulier, men mag met meerdere groepen van 5 
dieren meedoen. Worden er geen dieren aangekruist dan dingt de inschrijver 
niet mee naar de collectieprijzen. Het aangekruiste vijftal met het hoogst 
aantal punten is winnaar. Bij gelijk aantal punten van twee of meer vijftallen 
worden de punten van jonge dieren dubbel geteld; is het aantal punten dan 
nog gelijk dan beslist het lot. 
Naast het predikaat wordt de puntentelling gebruikt. 
 



Artikel 14 
Niet toegekende of afgehaalde ereprijzen vervallen aan de tentoonstellings-
kas 
 
Artikel 15 
Voor Nederlandse inzenders is het verplicht het volledige nummer van uw 
fokkerskaart van de K.L.N. op het inschrijfbiljet te vermelden. Voor 
buitenlandse inzenders geldt het nummer van de door de F                      
.B. erkende (Duitse en Belgische) organisatie van kleindierenfokkers. 
Formulieren zonder opgaaf van dit nummer worden terzijde gelegd. 
 
Artikel 16 
Reclames van welke aard ook, worden na 1 maart 2017 niet meer in 
behandeling genomen. 
 
Artikel 17 
Er is een gratis entree voor bezoekers en inzenders.  
Tijdens de tentoonstelling kunnen de inzenders de catalogus afhalen bij de 
entree, bij het afhalen van de kooinummers. Bezoekers kunnen een 
catalogus aanschaffen voor € 2,50. 
Na de keuring is de lijst met uitslagen te verkrijgen als inlegvel. 
Tevens is er deze dag een papierenversie van de ledenlijst verkrijgbaar voor 
een kleine vergoeding van 1,00. 
 
Artikel 18 
Inleveren van entbewijzen en andere zaken, dient te gebeuren op het  
secretariaat. Bij absente dieren dient de label in de kooi gelegd te worden.  
 
Artikel 19 
Mocht tijdens de tentoonstelling blijken dat er geen geldige entbewijzen van 
uw dieren op het secretariaat aanwezig zijn, dan worden de dieren uit de 
tentoonstellingsruimte verwijderd. Voor deze dieren draagt het bestuur dan 
geen verantwoording meer. 
 
Artikel 20 
TIJDENS DE KEURING MOGEN DE DIEREN (OP DE DIEREN UIT DE 

VERHUURKOOIEN NA), DE HAL NIET VERLATEN.  DE VERKOCHTE 
DIEREN UIT DE TT-KLASSE MOGEN DE RUIMTE PAS NA 15.30u VERLATEN.  
WEES HIER OP BEDACHT VOORDAT U TOT VERKOOP OVERGAAT. 
WILT U DIT ONTLOPEN DAN IS DIT ALLEEN MOGELIJK DOOR EEN 
VERHUURKOOI AAN TE VRAGEN VOOR SLECHTS 1,- 

 
Artikel 21 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het dagelijks 
bestuur.  



VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN KONIJNEN: 
Entverklaring RHD type 2, af te geven op het TT secretariaat (bij voorkeur 
meezenden met de inschrijving!). Tot deze tentoonstelling mogen alleen 
konijnen worden toegelaten van fokkers die hun konijnen hebben laten enten 
tegen RHD type 2. Elke inzending dient vergezeld te gaan van een kopie van 
de RHD entverklaring. Deze verklaring dient getekend te zijn door de 
eigenaar en de dierenarts die de enting heeft verricht en dient de opgave te 
bevatten van het ras, de te exposeren oormerken en de toegepaste entstof. 
Men wordt dringend verzocht bij het inschrijven van konijnen de entverklaring 
RHD type 2 gelijktijdig met het inschrijfblad mee te sturen!  
 
Attentie inzenders:  
Elke inzender van de clubshow krijgt bij deelname aan de clubshow een 
attentie. Deze is op zaterdag 3 december af te halen op het secretariaat. 
 
 
 
Hoofd – Ereprijzen: voor leden van de N.V.R.C. 
 
EP 1.  Fraaiste Vlaamse Reus (geheel) € 50,00  
 Aangeboden door Café de Vlaamse Reus te Wageningen. 
 Tevens van der Lans beker 
EP 2.   Fraaiste Vlaamse Reus Speciale kleuren * € 25,00 
 Tevens C. Schouten beker. 

* wanneer dit dier algeheel kampioen is vervalt deze prijs en wordt  
beschikbaar gesteld voor het fraaiste dier van de speciale kleuren op 
één na. Aangeboden door transportbedrijf H. van de Geest te 
Bunschoten/Spakenburg. 

EP 3. Fraaiste Vlaamse Reus (geheel) op één na € 30.00 aangeboden 
door de     N.V.R.C. Dit dier mag niet EP 2.gewonnen hebben, dan 
vervalt deze prijs en schuift door na het dier op twee na. 

EP 4  Vlaamse Reus op twee na € 20,00, dit dier mag niet EP 2 / EP 3  
  gewonnen hebben  
EP 5.  Fraaiste Vlaamse Reus jeugdlid € 15,00 
EP 6.  Fraaiste Vlaamse Reus jeugdlid  op één na € 10.00 
EP 7. Fraaiste Vlaamse Reus dameslid € 15,00 
EP 8. Voor de beste collectie € 25,00 
EP 9. Voor de beste collectie speciale kleuren € 25,00 

 Mits deze EP 8. gewonnen heeft, dan vervalt deze prijs aan de kleur. 
EP 10. Handdoek voor het beste dier van een dameslid op 1 na. 
EP 11. Handdoek N.V.R.C. voor het beste jeugdlid op 2 na 
EP 12. Handdoek N.V.R.C. voor de beste oude ram 
EP 13. Handdoek N.V.R.C. voor de beste oude voedster 



Ereprijzen: voor leden van de N.V.R.C. (min. 10 dieren per kleurslag) 
EP 14. Voor de beste Haaskleur VR  Spiegelklok 
EP 15. Voor de beste Haaskleur VR op 1 na Zak voer 
EP 16.  Voor de beste Konijngrijze VR   Spiegelklok 
EP 17. Voor de beste Konijngrijze VR op 1 na Zak voer 
EP 18. Voor de beste IJzergrauwe VR   Spiegelklok 
EP 19. Voor de beste IJzergrauwe VR op 1 na  Zak voer 
EP 20. Voor de beste Blauwgrijze VR  Spiegelklok 
EP 21. Voor de beste Blauwgrijze VR op 1 na Zak voer 
EP 22. Voor de beste Blauwgrauwe VR Spiegelklok 
EP 23. Voor de beste Blauwgrauwe VR op 1na Zak voer 
EP 24. Voor de beste Blauwe VR  Spiegelklok 
EP 25. Voor de beste Blauwe VR op 1 na Zak voer 
EP 26. Voor de beste Zwart VR  Spiegelklok 
EP 27. Voor de beste Zwart VR op 1 na Zak voer 
EP 28. Voor de beste Gele VR   Spiegelklok 
EP 29. Voor de beste Gele VR op 1 na  Zak voer 
EP 30. Voor de beste Chinchilla  VR  Spiegelklok 
EP 31 Voor de beste Chinchilla VR op 1 na Zak voer 
EP 32. Voor de beste Witte VR   Spiegelklok 
EP 33. Voor de beste Witte VR op 1 na  Zak voer 
 
Bij de speciale kleuren dienen minimaal 10 dieren per kleurslag zijn 
ingeschreven om voor deze prijs in aanmerking te komen, is dit niet het 
geval, worden de betreffende kleurslagen bijeengevoegd en wint het dier met 
het hoogst aantal punten de spiegelklok van de desbetreffende kleurslag. 
 
Ivm de tijdsdruk is het niet mogelijk de spiegelklokken op de clubshow uit te 
reiken. De spiegelklokken zullen op zaterdag tijdens de Noordshow worden 
uitgereikt.  
Indien men ipv. de spiegelklok liever een geldprijs zou willen ontvangen, kan 
men dit aangeven bij het afhalen van de ereprijzen. U ontvangt ipv de 
spiegelklok dan € 40.- Hiermee vervalt het recht om op de Noordshow te 
Assen de spiegelklok in ontvangst te nemen. 
  
Keurmeesters prijzen:  
EP 40. € 7,50 voor het beste dier van de keurmeester 
EP 41. € 5.00 voor de beste op één na. 
EP 42. € 3.50 voor de beste op twee na. 
EP 43. € 2.50 voor de beste op drie na.  
EP 44. Eén op de tien dieren Handdoek N.V.R.C 

 
 



KLN- Prijzen; 
Kleindier Liefhebbers Nederland  
Secretaris: G.J. Glastra, Soetendaalseweg 14, 6721 XB Bennekom  
Tel. 0318-416953   
e-mail: secretaris@kleindierliefhebbers.nl, www.kleindierliefhebbers.nl  
 
400. Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) stelt op alle erkende 
tentoonstellingen voor zowel de erkende klasse als de AOC en Vrije Klasse  
€ 5,00 beschikbaar per 15 ingeschreven dieren die tot de KLN diergroepen 
behoren, mits het predicaat tenminste ZG is. Ook dieren met buitenlandse 
EE merken of ringen van Aviornis en de Vogelbonden komen in aanmerking. 
Deze prijzen zijn ter vrije beschikking van de keurmeester en worden bij 
voorkeur toegekend aan dieren die geen andere prijzen hebben gewonnen. 
 
 

Route beschrijving naar de Veenendaalhal, 
 Nijverheidslaan 10 te Veenendaal (Industrieterrein Het Ambacht) 

 

Vanaf de A12 (Arnhem - Utrecht) Afslagnr. 23A (V’daall). 

Einde afrit, bij stoplicht rechts rij richting Veenendaal/ Rhenen (Rondweg Oost) -  

Bij volgende stoplichten rechtdoor. Verderop rotonde rechtdoor richting  

Rhenen/overige industrieterreinen. Volgende rotonde (aan rechterhand bevinden 

zich de voetbalvelden) slaat u rechtsaf (Wageningselaan) Vervolgens stoplicht 

rechtdoor. Net voor brandweerkazerne) links. Dit is de Nijverheidslaan. U rijdt 

door tot in de bocht tot aan het kruispunt.  U treft de hal op de hoek aan de 

rechterkant (nr. 10) 

 

 
Vanaf de A15 (Nijmegen - Tiel - Gorinchem) Afslagnr. 35 
(Rhenen/Kesteren/Ochten). 
Rij richting Rhenen (Cuneraweg) - N233 - vervolgens richting Veenendaal. De 

eerste rotonde blijft u richting Veenendaal/Utrecht vervolgen. Op de volgende 

rotonde rechtsaf - richting industrieterrein o.a. Het Ambacht, dit is de Rondweg 

Oost. Eerstvolgende rotonde linksaf richting Het Ambacht (De Smalle Zijde). Einde 

weg rechts (Groeneveldselaan) Nu 1e  straat links, dit is de Nijverheidslaan.  Op 

ruim 1500m aan de linkerkant net voor de kruising treft u de hal (nr. 10). 

 



 

 
 

 

 
Bierspecialiteitencafé 

De 
Vlaamsche Reus 

 

  
140 bieren van de fles 

14 bieren van het vat 
Hoogstraat 21, 6701 BL Wageningen 

 

 

Afz; 

N.V.R.C. 

Maanderdijk 20 

6718 NG Ede  NL 


