
Rasgebonden Europashow voor alle Rex rassen en 
Open Nationale show voor Satijn, Voskonijn, Vosdwerg en 
Teddydwerg  
27-29 oktober 2023 
Zaal De Burght in Vollenhove 
Godfried van Rhenenlaan 2 8325 EX Vollenhove Nederland 

VRAAGPROGRAMMA 
De tentoonstelling wordt georganiseerd door de RSVTL ‘REX’ club Nederland, 
volgens het Europese en Nederlandse tentoonstellingsreglement.  

1. Europees rassenreglement, divisie konijnen, en KLN tentoonstelling 
regelement waarmee elke tentoonsteller akkoord gaat na inschrijven. Deze 
reglementen liggen tijdens de TT ter inzage op het secretariaat. 

2. Tentoonstellingsleider is voorzitter Bert Apperlo. Alle inschrijvingen dienen 
naar hem gestuurd, bij voorkeur per mail. aapperlo@hetnet.nl, adres: 
Wespendief 6, 8309 CE Tollebeek Nederland (NL) tel:0031-(0)527-651519 
mobiel: 0031-(0)6-51508540 

3. De TT is open voor alle fokkers van Rexkonijnen, Klein Rex, Rexdwerg en Rex 
hangoordwergen, die georganiseerd zijn bij een land dat aangesloten is bij de 
Europese Entente. Alle Rexrassen worden volgens de Europese Standaard 
gekeurd. 

4. Tevens is de Open Nationale show voor Satijn, Voskonijn(dwerg) en 
Teddydwerg, ook geopend voor Buitenlandse  inzenders. Deze worden volgens 
de Nederlandse Standaard gekeurd. 

5. Volgens het reglement van de EE, kan men zowel collecties van 4 dieren, 
beide geslachten verplicht, als individuele dieren inschrijven. Op de website 
van de EE, sectie 6, kan men zien welke rassen en kleurslagen er ingeschreven 
kunnen worden.  

6. Men kan in de volgende klassen inschrijven: a) algemene klasse. En b 
jeugdklasse deze inzenders mogen in 2023 niet ouder zijn dan 17 jaar.  

7. De titel van Europees Kampioen per collectie wordt vergeven aan de fokker 
met de meeste punten per 4 dieren van 1 ras en kleurslag, als er minstens 20 
konijnen zijn ingeschreven. Als er geen 20 dieren zijn ingeschreven, dan zullen 
er meerdere kleurslagen gegroepeerd worden tot er minstens 20 dieren in 1 
groep zitten. Bij een gelijk aantal punten, zal de titel aan beide of meerdere 
fokkers toegekend worden. In de jeugdklasse wordt er per 10 dieren een 
Europees Kampioen per collectie toegekend. Wanneer er in de algemene 
klasse per variëteit en kleurslag minstens 20 dieren zijn ingeschreven, dan 
wordt er ook een individuele Europese Kampioen gekozen. Bij 40 

ingeschreven dieren zal er zowel een mannelijk als een vrouwelijk dier tot 
Europees Kampioen gekozen worden. In de jeugdklasse volstaan 20 
ingeschreven dieren om een mannelijke en een vrouwelijke Europese 
Kampioen te kiezen. 

8. Het inschrijvingsgeld is bepaald op € 7,- per dier en dient bij voorkeur vooraf 
per bank te zijn voldaan en dient anders voor het inkooien te worden betaald. 
De inschrijvingsformulieren dienen uiterlijk op dinsdag 26 september 2023 bij 
Bert Apperlo binnen te zijn. Inzenders zijn verplicht om het nummer van hun 
fokkerskaart 2023 in te vullen. Catalogus en administratiekosten zijn verplicht, 
zie inschrijfformulier. 

9. Alle betalingen op bank: NL54 INGB0003276484 t.n.v. Rex club 

10. Elke inzender ontvangt een souvenir. De RSVTL stelt 5 prijzen per 100 
ingeschreven dieren ter beschikking. Elke 97 die geen prijs heeft ontvangt een 
attentie.  

11. Alle dieren moeten getatoeëerd en officieel erkend zijn door de Europese 
Entente. Gewijzigde inschrijvingen kunnen schriftelijk tot tijdens het inkooien 
worden doorgegeven aan de organisatie. 

12. Programma 

Inkooien: donderdag 26 oktober 2023 van 15h tot 21h. 

Keuring: vrijdag 26 oktober 2023 vanaf 8.30h 

Open voor publiek: vrijdag 27 oktober 2023 van 19.00 tot 22.00 

                                   zaterdag 28 oktober 2023 van 9.00 tot 22.00 

                                   zondag 29 oktober 2023 van 9.00 tot 1300  

Prijsuitreiking: Hoofd ereprijzen zaterdag 28 oktober 2023 om 20 h en 
andere prijzen zondagochtend rond 10.00. 

Op zaterdagavond zal er een feestavond met buffet voor de inzenders 
worden georganiseerd. Kosten € 30 per persoon. 

Uitkooien: zondag 29 oktober 2023, vanaf 13.00, voorrang aan 
buitenlandse inzenders(12h) 

13. Keurmeesters EE Rex show: Voorzitter Obman: Dieter Plumans (Bel), Ludovic 
Bauthiëre (Bel), Pascal Schmitt (Lux), Rudi Hoffmann (Deu) Daniel Bürling 
(Deu), Steffen Hutzler (Deu), Michael Gerger (Deu), Stefan Huber (Deu) en 
Gerwin van Westerveld (Nld). 

14. Keurmeesters Open Nationale show: Natasja van Vugt en Jenne Meyer, zo 
nodig zullen extra keurmeesters worden benaderd. 

Hoofd ereprijzen jury: Natasja van Vugt vz. Jenne Meyer en Bert Apperlo. 
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15. Dierverkoop begint op vrijdagavond vanaf 19.00 en gebeurt enkel via het 
secretariaat. Verkochte dieren mogen onmiddellijk meegenomen worden, op 
voorwaarde dat er een commissaris van het organisatiecomité aanwezig is op 
het moment van uitkooien. Verkoopprijzen mogen niet aangepast worden. Op 
de verkoopprijs zal er een taks van 15% geheven worden, te betalen door de 
koper. Het geld van de verkoop zal zondagmorgen aan de verkoper uitbetaald 
worden. 

16. Alle ingekooide dieren zullen door een dierenarts gecontroleerd worden. 
Zieke of schijnbaar zieke dieren zullen naar de ziekenboeg gebracht worden 
en van de tentoonstelling uitgesloten worden. Alle konijnen moeten verplicht 
ingeënt zijn tegen RHD2. De vaccinatiecertificaten moeten tijdens het 
inschrijven of tijdens het inkooien op het secretariaat afgegeven worden. 
Geen enkel konijn zal zonder vaccinatiebewijs toegelaten worden. 

17. Men mag een ingeschreven konijn omwisselen, op voorwaarde dat het om 
hetzelfde ras en dezelfde kleurslag gaat. Omwisselen kost € 2,- per dier. 

18. De organisatie treft geen enkele verantwoordelijkheid in geval van diefstal, 
verlies of sterfte van tentoongestelde dieren tijdens de tentoonstelling, noch 
voor eventuele schade tijdens transport of tijdens de duur van de 
tentoonsteling. Ook treft het organisatiecomité geen verantwoordelijkheid in 
geval van eventuele schade aan personen of kleding. 

19. Entree is € 5.00 per persoon, kinderen onder 12 jaar 2,50, doorloopkaart voor 
alle dagen is € 7,00. 

20. Geen enkel niet-ingeschreven konijn mag de tentoonstellingsruimte 
binnengebracht worden. 

21. Voor alle inlichtingen: Bert Apperlo Tentoonstellingsleider   

22. Mocht er sprake zijn van wettelijk (Covid) maatregelen dan zal de organisatie 
deze volgen en zullen de aanwezigen zich hier aan moeten houden. Mocht de 
tentoonstelling, door toedoen van Covid 19, toch niet georganiseerd kunnen 
worden, dan zullen alle inschrijvingsgelden integraal terugbetaald worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur RSVTL Rex club Nederland 

 

Voorzitter: Bert Apperlo       

 

Secretaris/penningmeester: Erik Apperlo. 

Commissarissen: Natasja van Vugt, Nadine de Jong en Greet Abbink.  

 

Computer ondersteuning: Martin Apperlo 

 

Voor akkoord van de provinciale afdeling Overijssel NL. gedelegeerde                     

 

  

Dierenarts: Drs. Erik Apperlo 


