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Voorwoord 
 
Het bestuur is het een genoegen om u een vraagprogramma aan te bieden, 
voor onze tweedaagse show, tevens 40-jarig jubileumshow op 4 en 5 
december 2015.   
 
Weer een clubshow met alleen maar Vlaamse Reuzen. 
Vorig jaar deden we ook al een poging om een 2-daagse clubshow te 
organiseren als afsluiting van de “periode Veenendaalhal”, echter gooide de 
aviaire vogelgriep roet in het eten. Dit wat erg jammer, maar de 
gemeenteraad van Veenendaal gaf ons nog een nieuwe kans.   
Afgelopen maart werd er in de gemeenteraad besloten dat de hal ter 
overbrugging van de wijziging van het bestemmingsplan (huizenbouw) en het 
vinden van een nieuwe locatie nog één jaar “gedoogd”  open mocht blijven.  
Dit is voor de NVRC een mooie gelegenheid haar 40-jarig jubileum te 
vieren!!!  
 
Helaas is de ooit zo mooi geschilderde promotievlag al enige tijd niet meer 
getoond omdat de verfkwaliteit niet “je van het meer is” en zodoende bonte 
vlaamse reuzen heeft opgeleverd. Op deze vlag werd er altijd verondersteld 
dat de nationale vlaamse reuzen club op 1 maart 1976 is opgericht.  
Echter uit de opgedoken stukken bij de notaris en KvK blijkt dat de 
allereerste registratie in 1975 was. Dit betekent dat de NVRC dit jaar haar 
40-jarig jubileum viert. Dit willen wij natuurlijk niet stilletjes voorbij laten gaan.  
 
Op de jaarvergadering 19 september j.l. is er besloten een jaarlijks 
terugkerend evenement te houden naast onze fokkersdag. 
Vanaf volgend jaar zal op de 3

e
 zaterdag van september de fokkersdag 

worden gehouden. Tevens dat jaar wordt op de 1
e
 zaterdag van december 

onze 1
e
 clubshow  gehouden. Net als de fokkerdag zal dit een eendaagse 

keuring zijn. Noteert u het in de agenda 3 december 2016 
 
De keurmeesters zijn gevraagd en hebben toegezegd.  
Wij kunnen u een prachtig prijzenpakket aanbieden, waar geen show aan 
kan tippen. Wij stellen een spiegelklok met een Vlaamse Reus er op (op 
naam en de gegevens van het winnende dier) per kleurslag beschikbaar.  

Een prijs die eigenlijk niet in waarde is uit te drukken!! 
Om in aanmerking te komen voor deze unieke prijs moeten er wel minimaal 
10 dieren per kleurslag ingestuurd worden, lukt dat niet in bepaalde 
kleurslag, dan gaan we kleuren samenvoegen. 
Bij samenvoegen krijgt het dier in deze groep, met het hoogst aantal punten 
deze unieke prijs. 
Uiteraard zijn er ook nog vele andere prijzen te  winnen. Deze prijzen zullen 
zoveel mogelijk over de Vlaamse Reuzen worden verdeeld. 
 



 
Wij als bestuur hopen alleen dat de leveranciers van deze spiegelklokken, 
het voor elkaar krijgen om de klokken zaterdagochtend nog te kunnen 
leveren, zodat wij ze zaterdagmiddag aan de winnaars kunnen uitreiken. 
 
Wij hopen dan ook dat jullie allemaal een paar dieren, zelfs meer dan dat 
naar deze prachtige show zullen inzenden. Bent u niet in de gelegenheid om 
zelf uw dieren te brengen, neem even contact op met het secretariaat. We 
kunnen zien, wie er in de omgeving wel afreist naar Veenendaal. Wellicht is 
er de mogelijkheid om uw dieren mee te nemen. Niet geschoten, is altijd mis! 
 
Vrijdagavond na de keuringsdag zal er weer (als er voldoende belangstelling 
is) een gezellige (fokkers) avond voor de leden (en partners) georganiseerd 
worden. Wij vragen daar wel een kleine eigen bijdrage voor.  
Wat is er mooier om onder het genot van een hapje en een drankje over 
onze mooie hobby te praten, tijdens deze unieke show.  
 
Er is ook belangstelling vanuit het buitenland om deze show te bezoeken.  
Het is voor ons als Vlaamse Reuzen fokker dan ook een mooie kans om 
dieren te  verkopen, of om onze eigen stam aan te vullen met een goede fok 
ram of een voedster.  

Wij als bestuur kunnen evt. bemiddelen bij het regelen van een slaapplaats, 
dicht in de buurt van Veenendaal ook staat er achter in het vraagprogramma 
internetadressen van websites met mooie aanbiedingen van hotelkamers in 
de regio. 

Hopelijk zie ik jullie allen op onze jubileum- tevens clubshow in Veenendaal!      

Met vriendelijke groet,  
Reijer Schothorst 

 

NADER CLUBBERICHT:  
Wellicht is het u bij het openen van dit vraagprogramma op de eerst bladzijde 
al opgevallen. Wij kregen het bericht dat op zaterdag 17 oktober onze 
erevoorzitter dhr. Johan Westendorp ons is ontvallen. Omdat deze 
kennisgeving zo recent is, willen wij dit graag delen met onze leden, zodat 
indien door u gewenst, u uw medeleven kenbaar kunt maken. 
Wij wensen zijn familie en naasten veel sterkte en kracht toe om dit verlies te 
dragen. 

Het bestuur NVRC  

 



Sponsoren Club show NVRC; 
 
- Café de Vlaamsche Reus te Wageningen 
- Transportbedrijf H. van de Geest  te Bunschoten / Spakenburg 

- Installatiebedrijf ter Beek  te Bunschoten / Spakenburg  
- Kasper Faunafood Woerden 
- Havens diervoeding 
 

 
 

Vraagprogramma Vlaamse Reuzen tentoonstelling 
 
De N.V.R.C organiseert een speciaalclub- tentoonstelling voor Vlaamse 
reuzen. 
 
De tentoonstelling wordt gehouden vrijdag  4 en 5 december 2015. 
De tentoonstelling vindt plaats in 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. 
 
Sluiting der inschrijving: 
Uiterlijke datum inschrijving; 17 november 2015 
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. 
 
 



Keurmeesters: 
 
Hoofdereprijzenjury / assistenten hoofderejury: 
Hoofd- en deeljury worden later bekend, in verband met de verdeling na     
inschrijvingen 
 
Keurmeesters: 
P.E. A. Huygens         
A. Dijkstra 
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 
Verkoopkaart    € 2,00 
Administratiekosten     € 2.50 
Catalogus            € 4.00  
Koffietafel vrijdag 4 december  p.p. €10,00 
Deelname fokkersavond p.p.  €10,00 
 
De catalogus is verplicht voor elke inzender, echter één per gezin. 
 
De sluiting der inschrijving is op 17 november 2015 
Opbouwen: 
Donderdag 3 december 2015 vanaf 13.00 uur. 
De tentoonstellingsbestuur stelt het zeer op prijs als er leden zijn die met de 
opbouw willen helpen. Zij kunnen zich opgeven op het inschrijfformulier of 
telefonisch (0318-692374) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In kooien: 
Donderdag 3 december tussen 19.00 uur 22.00 uur. 
De helpers die bij de keuring behulpzaam zijn, hetzij als schrijver, aandrager 
of met andere werkzaamheden, die verricht worden tijdens de keurdag 
mogen hun dieren ook op vrijdag 4 december november inkooien. 
Deze dieren moeten wel één uur voor de keuring worden aangevoerd, zodat 
alle dieren een half uur voor de keuring in de kooien zitten. 
Het inkooien van de dieren op vrijdag 4 december kan alleen na 
kennisgeving van het bestuur. 
 
Mensen die opgeven bereidt te zijn te helpen tijdens de keuring worden 
uiterlijk een week voor de keuring telefonisch benaderd of het 
tentoonstellingsbestuur gebruik wil maken van de aangeboden hulp. 
Er wordt dan ook gevraagd wanneer u uw dieren zal in kooien. 
 
 
De keuring begint vrijdag om 9.00 uur en is vanaf 10.00 uur vrij toegankelijk 
voor leden. Vanaf 18.00uur is er uitsluitend toegang voor bezoekers van de 
fokkersavond. 
 
Openingstijden: 
Vrijdag   4 december tussen 10.00 en 17.00uur 
                                                                            Fokkersavond vanaf 18.30u 
 
Zaterdag       5 december   09.00 tot uiterlijk +/-14.30u 
 
In kooien 
Donderdag     3 december tussen 19.00 en 22.00uur 
 
Uitkooien 
Zaterdag         5 december vanaf +/- 14.30uur 
 
Afbouw   
Zaterdag         5 december vanaf 15.00uur 
 
Toegang is gratis 
 
Koffietafel uitsluitend vrijdag 4 december!!! 
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. 



Tentoonstellingsbepalingen:  
 
Artikel 1 
De tentoonstelling wordt gehouden volgens de algemene 
tentoonstellingsbepalingen van de Facilitair Bureau zie hiervoor de FB 
Almanak 2015/2016 
 
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  vrijdag 4 december 2015 
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 
Het is tijdens de tentoonstelling niet toegestaan om dieren uit de kooien te 
halen. Te fotograferen, anders dan met toestemming of ondertoezicht van 
het tentoonstellingsbestuur. 
 
Artikel 7 
Onreine of van ziekte verdachte dieren worden niet gekeurd en zullen uit de 
tentoonstellingsruimte worden verwijderd. 
 
 
 



Artikel 8 
Het tentoonstellingsbestuur is niet aansprakelijk voor sterfte, schade of  
verloren gaan van de ingezonden dieren. Evenmin voor enig ander 
eigendom van de inzender wat in het tentoonstellingsgebouw aanwezig is.  
 
Artikel 9 
Men wordt verzocht om de dieren zaterdag om 14.30uur af te halen. 
 
Artikel 10 
Ereprijzen worden alleen toegekend aan dieren die tenminste het predikaat 
ZG/ 94 punten hebben behaald. Ereprijzen kunnen vanaf zaterdag 10.00uur 
worden afgehaald. De beoordelingskaarten dient u zaterdag vanaf 
14.30.00uur van de kooien af te halen. 
 
Artikel 11 
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 12 
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 13 
Niet toegekende ereprijzen vervallen aan de tentoonstellingskas 
 
Artikel 14 
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.K. erkende 
(Duitse en Belgische) organisatie van kleindierenfokkers. 
Formulieren zonder opgaaf van dit nummer worden terzijde gelegd. 
 
Artikel 15 
Reclames van welke aard ook, worden na 1 maart 2016 niet meer in 
behandeling genomen. 
 
 
 



Artikel 16 
Tijdens de keuring is het gebouw toegankelijk voor keurmeesters, hun 
helpers, het tentoonstellingsbestuur, leden en inzenders. 
 
Vanaf 18.00 uur is de ruimte, enkel toegankelijk voor bezoekers van de 
fokkersavond.  
 
Zeer belangrijk: 
Op het inschrijfbiljet moet duidelijk worden vermeld: 
Kleurslag, geslacht, oud/jong en oormerk. 
Jeugdleden dienen ook hun geboortedatum te vermelden. 
 
Verkoopregelement: 
Ingezonden dieren kunnen te koop worden aangeboden. De verkoop kan 
alleen geschieden door bemiddeling van het tentoonstellingsorganisatie.  
Verkoop van dieren kan geschieden door invulling op het inschrijfformulier en 
gelijktijdige betaling van de kosten bij de inschrijving.  
Ook kunnen dieren tijdens de tentoonstelling te koop worden aangeboden.  
De NVRC hanteert een verkoopsysteem waarbij de koper 10% over de 
verkoopprijs aan de tentoonstellingskas afdraagt voor de bemiddeling. De 
verkoper betaald slechts de verkoopkaart. Verkoopkaarten á € 2,00 per  dier. 
Inzenders welke het te koop stellen van een dier ongedaan wensen te 
maken, dienen dit uiterlijk op woensdag 2 december vóór 22.00 uur bij het 
tentoonstellingsecretariaat; tel; 0318-692374 / 06-24416354 kenbaar te 
maken.  De kosten van de verkoopkaart vervallen in dit geval aan de 
tentoonstellingskas.  
Zodra een dier verkocht is zijn de risico's voor de koper. Mocht blijken dat er 
sprake is van een vergissing, dan wordt de verkoop ongedaan gemaakt en 
wordt de koopsom terugbetaald. Voor onachtzaamheid van koper en/of 
verkoper is het tentoonstellingsbestuur niet aansprakelijk. 
 
Het verkoopbureau is geopend: 
Zaterdag  5 december van 9.00-14.00uur  
Aangekochte dieren kunnen op vertoon van de afhaalkaart op zaterdag  
5 december om 14.30uur, gelijktijdig met de overige aanwezige dieren 
worden uitgekooid en meegenomen,  Dieren die naar het buitenland 
vertrekken kunnen enkel in overleg met- en onder leiding van het 
tentoonstellingsbestuur op een eerder tijdstip worden uitgekooid.  
 

Attentie inzenders:  
Elke inzender van de clubshow krijgt bij deelname aan de clubshow een 
attentie. Deze is op zaterdag 5 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 KF voerton 
EP 16.  Voor de beste Konijngrijze VR   Spiegelklok 
EP 17. Voor de beste Konijngrijze VR op 1 na KF voerton 
EP 18. Voor de beste IJzergrauwe VR   Spiegelklok 
EP 19. Voor de beste IJzergrauwe VR op 1 na  KF voerton 
EP 20. Voor de beste Blauwgrijze VR  Spiegelklok 
EP 21. Voor de beste Blauwgrijze VR op 1 na KF Voerton 
EP 22. Voor de beste Blauwgrauwe VR Spiegelklok 
EP 23. Voor de beste Blauwgrauwe VR op 1na KF Voerton 
EP 24. Voor de beste Blauwe VR  Spiegelklok 
EP 25. Voor de beste Blauwe VR op 1 na KF Voerton 
EP 26. Voor de beste Zwart VR  Spiegelklok 
EP 27. Voor de beste Zwart VR op 1 na KF Voerton 
EP 28. Voor de beste Gele VR   Spiegelklok 
EP 29. Voor de beste Gele VR op 1 na  KF Voerton 
EP 30. Voor de beste Chinchilla  VR  Spiegelklok 



EP 31 Voor de beste Chinchilla VR op 1 na KF voerton 
EP 32. Voor de beste Witte VR   Spiegelklok 
EP 33. Voor de beste Witte VR op 1 na  KF Voerton 
 
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. 
  
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  
 
Kleindier Liefhebbers Nederland stelt ereprijzen beschikbaar op alle 
erkende tentoonstellingen voor de diergroepen konijnen, hoenders, 
dwerghoenders, oorspronkelijke duiven en sier- en watervogels, 
behalve op de beide KLN bondstentoonstellingen in Nieuwegein (haren) 
en Zuidlaren (veren) waar de vervangende prijzen 521 en 545 
beschikbaar worden gesteld.  
500. Zowel voor konijnen als voor hoenders, dwerghoenders, siervogels, 
watervogels en oorspronkelijke duiven wordt een KLN-prijs van € 7,00 
beschikbaar gesteld per 20 ingeschreven dieren. Indien een keurmeester in 
meer dan één diergroep keurt, moet aan het beste dier van elke groep een 
KLN-prijs toegekend worden, mits daarin minimaal 11 dieren ingeschreven 
zijn.  De overige toe te kennen KLN-prijzen (1 op elke 20 ingeschreven 
dieren) zijn ter vrije beschikking van de keurmeester waarbij overwogen moet 
worden om daarbij minder vaak voorkomende rassen, soorten of kleurslagen 
te betrekken. Alleen konijnen die zijn gemerkt en geregistreerd, zoals dat is 
beschreven in de richtlijn “Merkenbureau, registreren en merken van 
pelsdieren” en hoenders, dwerghoenders, siervogels, watervogels en 
oorspronkelijke duiven die voorzien zijn van een NL-H ring komen in 
aanmerking voor deze prijs. Als het beste dier van de keuring van de 
keurmeester een andere dan de genoemde merken draagt, dan vervalt deze 
KLN-prijs. KLN-prijzen kunnen alleen toegekend worden aan dieren die 
minimaal het predikaat ZG behaald hebben.  
 



 
Route beschrijving naar de Veenendaalhal, 

 Nijverheidslaan 8 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. 

De hal is aan de rechterkant van de straat (nr. 8). 

 
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. Voorbij 

de kruising is de hal aan de linkerkant (nr. 8). 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

40 jaar 
 

NVRC 



Fokkersavond; 
 
Op vrijdagavond 4 december 2015 zouden wij graag bij voldoende opgave 
een fokkersavond organiseren voor onze leden en hun partner.  
Vanaf 18.00uur bent u van harte welkom op deze besloten avond. 
Gedurende de avond zal er een warm en koud buffet geserveerd worden.  
Opgave dient vooraf kenbaar gemaakt te worden dmv het inschrijfformulier. 
Wij vragen een kleine eigen bijdrage voor deze avond van € 10,- per 
persoon. 
Wat is er gezelliger dan met elkaar onder het genot van een hapje en een 
drankje met elkaar te praten over de hobby en alles er omheen.  
 
Overnachting; 
 
Indien u meer informatie wilt over een slaapplaats of locaties voor 
overnachting dan kunt u contact opnemen met; 
R. Schothorst; tel: 06-244365227 of email; schothorstr@hotmail.com 
 
Hotelovernachtingen in de nabije omgeving: 
 
Goedkoper te boeken via website;  www.hotelspecials.nl :  
(prijzen genoemd op 17/10/2015, kunnen variëren per dag, over het algemeen 
hoe eerder geboekt, hoe goedkoper)  
 
*** Hotel de Paasberg  Nederland, Ede               score verblijf 7.1  (goed) 
Inclusief ontbijt 
€44,50

PER KAMER PER NACHT
 

Excl. citytax € 2,00 p.p.p.n. en servicekosten €15,00 per boeking 
+/- 11km van Veenendaalhal 
 
**** Paviljoen Hotel  Nederland Rhenen              score verblijf 7.4  (goed) 
50% korting met airmails 
€69,-per kamer per nacht.  
Excl. citytax €2,50 p.p.p.n. en servicekosten €15 per boeking 
Omschrijving aanbieding: 
2 nachten, Inclusief ontbijt 
+/- 7 km van Veenendaalhal 
 
**** Hotel de Reehorst  Nederland Ede            score verblijf 8.3 (uitstekend) 
€59,-per kamer per nacht  
Excl. citytax €2,00 p.p.p.n. en servicekosten €15 per boeking 
Omschrijving aanbieding: 
2 nachten, Exclusief ontbijt (a EUR 15.00 per persoon per nacht 
+/- 7.5km van Veenendaalhal 

 



 

Met dank aan: 

Het hooi wordt beschikbaar gesteld door R. Schothorst 

 

 

De dieren worden deze dagen gevoerd met het konijnenvoer van Havens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

De voertonnen worden beschikbaar 
gesteld door:  Kasper Faunafood 



 

 
 

 

 
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 


