
EUROPEES KAMPIOENSCHAP VAN ALLE VARIÉTEITEN VAN 
REXKONIJNEN 
26-28 november 2021. 
Zaal de Vrietsel 
STOKKEM (3650) – Provincie LIMBURG 

VRAAGPROGRAMMA 
De tentoonstelling wordt georganiseerd middels het overkoepelend 
reglement voor tentoostellingen:  

1. Europees rassenreglement, divisie konijnen, waarmee elke 
tentoonsteller akkoord gaat na inschrijven. Dit reglement ligt 
tijdens de ganse TT ter inzage op het secretariaat. 

2. De tentoonstelling wordt georganiseerd door ARELR. 
Tentoonstellingscommissaris is Jan Van Den Eynde. 

3. De TT is open voor alle fokkers van rexkonijnen, klein 
rexkonijnen, dwergrex konijnen en rex hangoordwergen, die 
georganiseerd zijn bij een officiële kring van de Europese 
Entente. 

4. 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.  

5. Men kan in de volgende klassen inschrijven:a)jeugdklasse, 
b)algemene klasse. 

6. 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 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.  

7. Het inschrijvingsgeld is bepaald op 7€ per dier en wordt betaald 
tijdens het inkorven van de dieren. De inschrijvingsformulieren 
dienen uiterlijk op 1-11-2021 aan te komen bij de secretaris: 

Johan Venken, Wonckerweg 8, 3770 Riemst, gsm: +32 475 71 
43 49, mail: johanvenken@hotmail.com  Belgische exposanten 
zijn verplicht om het nummer van hun fokkerskaart 2021 in te 
vullen. Aankoop van een palmares is verplicht, 1 per gezin. Het 
palmares kost 5€. 

8. Elke inzender ontvangt een souvenir. De ARELR stelt 5 prijzen 
per 100 ingeschreven dieren ter beschikking. Elke 97 ontvangt 
een fles wijn.  

9. Alle dieren moeten getatoeëerd en officieel erkend zijn door de 
Europese Entente. De oornummers dienen ten laatste tijdens de 
inkorving op het inschrijvingsformulier opgeschreven worden.  

10. Programma 
Inkorven: donderdag 25 november2021 van 15h tot 21h. 

Keuring: vrijdag 26 november 2021 vanaf 8.30h 

Open voor publiek: vrijdag 26 november 2021 van 18.00h tot 
24h  

                                   zaterdag 27 november 2021 van 9.30h tot 
22h 

                                   zondag 28 november 2021 van 9.00h tot 
12h 

Prijsuitreiking: zaterag 27 november 2021 om 20h 

Uitkorven: zondag 28 november 2021, vanaf 12h, voorrang aan 
buitenlandse inzenders(12h) 

11. Juryvoorzitters: Wolfgang Vogt(Duitsland), Gustave            
Chapelier(België), keurmeesters: Fontaine, Maive, 
Plumanns, Deravet(België), Apperlo(Nederland), 
Schmitt(Luxemburg), Hoffmann, Bürling, Hutzler(Duitsland) 

12. Dierverkoop begint op vrijdagavond 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 uitkorven. 
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 tijdens het 
uitkorven aan de verkoper uitbetaald worden.  

13. Alle ingekorfde 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 RHD1 en RHD2. De vaccinatiecertificaten moeten 
ten laatste tijdens het inkorven op het secretariaat afgegeven 
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worden. Geen enkel konijn zal zonder vaccinatieattest 
toegelaten worden. 

14. Men mag een konijn wisselen, op voorwaarde dat het om 
hetzelfde ras en dezelfde kleurslag gaat. 

15. 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. 

16. Inkom is gratis voor zowel exposanten als bezoekers. 

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

18. Voor alle inlichtingen: 
Johan Venken, Wonckerweg 8, 3770 Riemst, gsm: +32 475 71 
43 49, mail: johanvenken@hotmail.com 
 

19. Een Covid Risk Event model van de Vlaamse Overheid 
is uitgevoerd en de organisatie heeft de groene kleur 
ontvangen. Dit wil zeggen dat het veilig is om dit 
evenement te laten plaatsvinden. 

20. Mocht het EK, door toedoen van Covid 19, toch niet 
georganiseerd kunnen worden, dan zullen alle 
inschrijvingsgelden integraal terugbetaald worden. 

 

        
        Voorzitter: Ludovic Bauthière      secretaris: Johan Venken 
 
        Voor akkoord van de provinciale kring Limburg, 
        Mathieu Theunissen                     
 
        Afgevaardigde van de provinciale kring Limburg: Mr Op’t 
Eyndt 
        Dierenarts: Ivo Van Herck 
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