
        

  Geadresseerde : 
   

NEERHOF MERCHTEM

 

TRIMESTRIEEL TIJDSCHRIFT 
JULI - AUGUSTUS - SEPTEMBER 2019 
VERSCHIJNT OP 18 SEPTEMBER 2019 

P 308 733 
AFGIFTEKANTOOR 1600 Sint-Pietrs-Leeuw 1

AFZENDER : Crea-Intertex Printing - 47 Georges  Hensmansstraat - 1600 Sint-Pieters-Leeuw 

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER : Kris BOGERS - Humbeekstraat, 40 - 1860 Meise



 

Aan iedereen  
met een  
internet  

verbinding !!! 
 

Hebben jullie al eens een kijkje  
gaan nemen op onze website  

 
http://www.neerhofvriendenmerchtem.tk/ 

 
 

Meer  dan ooit vind je hier  
alle weetjes over onze club.  

(vergaderingen, foto’s,   
formulieren,nuttige info). 

 
Er werd hier veel tijd aan besteed, 

doe ons een plezier, 
 surf en oordeel zelf. 

 
http://www.neerhofvriendenmerchtem.tk/ 

 

COLOFOON

Pagina 3 Voorwoord. 

Pagina 4 REGLEMET-PROGRAMMA 2019. 

Pagina 8 PRIJZEN.  

Pagina 9 - 10 - 11 

Sponsers.  

Pagina 12 Aanduidprijzen. 

Pagina 15 Verpliche vacinatie. 

Even lachen. 

Pagina 16 Bassette. 

Pagina 17 Hoe vermijd je een te hoge  

cholesterol. 

Pagina 18-19 

Info en bestuur. 

 

Pagina 20 

Affiche TT. 2019

INHOUD

REDACTIE 

 

Trimestrieel Tijdschrift  
van het Neerhof Merchtem 

Hoofdredacteur 
Kris BORGERS 

Humbeekstraat, 40 - 1860 MEISE 
� 0468 12 23 99 

e-mail : kris.borgers@skynet.be 
 

Lay-out - druk - verzending 
 Crea - Intertex  PRINTING 
 p/a Jean-Pierre HARTIEL

TRIMESTRIEEL TIJDSCHRIFT VAN HET NEERHOF MERCHTEM 
2

NEERHOF MERCHTEM



TRIMESTRIEEL TIJDSCHRIFT VAN HET NEERHOF MERCHTEM 
3

VOORWOORD

Beste vrienden, 

 

Het derde nummer van ons tijdschrift bestaat traditioneel uit het vraagprogramma van onze jaarlijkse 
kleinveetentoonstelling en deze vindt plaats zoals voorgaande jaren  in de tuinbouwschool van     
Peizegem-Merchtem.  

 

Net zoals de vakantietijd is het kweekseizoen terug afgelopen.  Voor de ene was het een goede, voor 
de andere was het een slechte kweek.  Vooral het warme weer in de prachige zomer,  heeft veel lief-      
hebbers parten gespeeld. 

 

Dit jaar zijn we tot op heden van die verduivelde pseudovogelpest verlost en misschien de volgende       
jaren, dit zal een grote invloed hebben op het aantal dieren op de verschillende tentoonstellingen.  

 
Vanaf nu breekt de tijd aan om onze dieren te beoordelen en te laten beoordelen.  Voor alles, bekijk        
eerst en vooral de conditie en ga na of er geen lichamelijke afwijkingen of gebreken zijn.   
Lees aandachtig de standaard van je ras en vergelijk je dier hiermee.   

 

Een volmaakt dier bestaat niet.  Maar door een kritische analyse kan je zelf min of meer vaststellen wat 
je dier waard is. 

 

Als enige club hebben wij een volledig gescheiden kiestafel.  Gedaan om peren met appelen te verge-
lijken.  De rijkdom van iedere kiestafel wordt bepaald door het aantal dieren per soort.  Deze formule 
werd vorige jaren zeer op prijs gesteld waarom dan veranderen? 

 

Mogen we ook U ontvangen op onze tentoonstelling ? 
Het bestuur

 

IN MEMORIAM 

Dirk BEIRENS 

Geboren te Bavegem op 5 juni 1955 
Overleden te Gent op 5 september 2019 

 

De stilte bij het heengaan doet zoveel pijn, 
maar de herinnering maakt ons dankbaar 

voor dit zinvolle leven dat is geweest. 

 

 Het bestuur en de leden bieden 
hun oprechte deelneming bij het heetgaan 

van hun lid.



TRIMESTRIEEL TIJDSCHRIFT VAN HET NEERHOF MERCHTEM 
4

VLAAMS INTERPROVINCIAAL VERBOND VAN LIEFHEBBERS PLUIMVEEHOUDERS EN KONIJNEN 
PROVINCIALE KERN  VLAAMS BRABANT EN BRUSSEL 

 

NEERHOFVRIENDEN VAN MERCHTEM EN OMGEVING 
TENTOONSTELLING 26 - 27 OKTOBER 2019 TE MERCHTEM

REGLEMENT - PROGRAMMA 2019: 

 

01. De wedstrijd  wordt ingericht volgens de voorschriften en de  regels van het algemeen tentoonstel-  
lingsreglement van de Landsbond vzw., het Vlaams Interprovinciaal Verbond van Fokkers van 
Neerhofdieren vzw. en de Provinciale Kring van Vlaams  Brabant .  
Door zijn deelname bevestigt de tentoonsteller dit reglement te kennen en er zich aan te onderwer
pen.  Bedoeld reglement is ter inzage van de deelnemers op het secretariaat van de  wedstrijd. 

 

02. De deelnemers dienen zich te houden  aan de wettelijke bepalingen en voorschriften inzake dieren 
welzijn en dierengeneeskunde en meer bepaald aan de vaccinatieverplichtingen (zie ook voedsel-      
agentschap)   
Voor de bestrijding van het N.C.D. (Newcastle desease)  bij pluimvee (wilde duiven en dwergkwar-  
tels niet, al het andere pluimvee dus ook voor parkvogels wild of tam) en PARAMYXO bij duiven       
(Newcastle desease)  moeten de opgelegde verplichtingen van het MINISTERIE van LANDBOUW       
nagekomen worden. 
Een kopie van het originele vaccinatiebewijs moet samen met het inschrijvingsformulier worden      
verstuurd. De kopie van het vaccinatiebewijs wordt (normaal) niet terug gegeven. 
Modellen van deze bewijzen zijn terug te vinden in de fokkerboek en ook  op www.neerhofdieren.be  
link naar formulieren.  
Alle dieren moeten beschikken over een gesloten ring en een geldig vaccinatie-attest. Geldig 
wil zeggen dat de dieren moeten geïnjecteerd zijn met een geïnactiveerd vaccin (en dus niet     
via drinkwatermethode) en dit reeds minstens 3 weken en maximum 9 maanden voor de ten-
toonstelling.  Daagt een liefhebber op zonder attest, een oud attest, een attest met LaSota of 
zonder ringnummers dan moet wij u weigeren !  

 

Naar aanleiding van de huidige RHD-2 epidemie is er een vaccinatieplicht voor konijnen en dit voor 
de beide varianten (RHD-1 en RHD-2).  
Tegen RHD-2: Filavac ® , Cunipravac ® Variant en Novarvilap ® 
Combinatie vaccin  tegen RHD-1 + RHD-2 : Filavac RHD KC+V ® 
Van deze vaccins bestaan uit verschillende verpakkingen een overzicht vindt u op www.neerhofdie-
ren.be.  

 

Een correct ingevuld vaccinatiebewijs moet voorgelegd worden bij de inkor-      
ving. Dit document krijgt u niet terug bij de uitkorving. 

 

03. De tentoonstelling wordt ingericht door : 

 

                       “DE NEERHOFVRIENDEN VAN MERCHTEM EN OMGEVING” 

 

04. Ze gaat door in de Gemeentelijke Tuinbouwschool , Molenbaan 54, Peizegem- Merchtem. 

 

05. Gevraagde diersoorten:  alle erkende rassen en kleuren van                         
Duiven, Hoenders, konijnen, Cavia’s, Park & Watervogels 
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06. Tijdschema 

 

��INKOOIEN 

  

Vrijdag 25 oktober 2018  tussen 18u30 en 22u00 in de TT zaal 
Bij afwezigheid van een ingeschreven dier is het toegelaten een plaatsvervanger  in te korven van       
hetzelfde geslacht, ras, kleur en ouderdom.  (dit dient gemeld te worden bij inkorving aan het secre-
tariaat). 

 

ZIEKE DIEREN ZULLEN BIJ DE INKORVING GEWEIGERD WORDEN. 
TIJDENS DE TENTOONSTELLING WORDEN ZIEKE DIEREN AFGEZONDERD.  

 

��KEURING 

 

De keuring vindt plaats op zaterdag 26 oktober vanaf 8u30 tot 13u30.  

 

Tijdens de keuring mogen alleen personen aanwezig zijn die er een functie uitoefenen. 

 

��OPENING 

 

De officiële opening heeft plaats op zaterdag 26 oktober om 16 uur.  

 

��PRIJSUITREIKING EN UITKOOIEN 
 

De prijsuitreiking gebeurt op  zondag 27 oktober om 17 uur.  
Uitkooien  na de prijsuitreiking ( ± 19 u). 

 

07. Inschrijving 

 

Prijs Leden : €3.00    
Niet leden : €3.00  

Palmares (1 verplicht per adres) : €4.00   

   

Aantal dieren:  maximum 8 dieren per deelnemer. 

 

Het aantal dieren op de tentoonstelling wordt beperkt tot 550 

 

Inschrijvingsformulieren te sturen naar de tentoonstelling secretaris 
BORGERS Kris ( kris.borgers@skynet.be ).  
Humbeekstraat 40 - 1860 MEISE          
Tel:  02 269 22 86  of  GSM: 0468 12 23 99   (ook geldig op de tentoonstelling).   

 

��AFSLUITINGSDATUM INSCHRIJVINGEN :  
 MAANDAG 14 OKTOBER 2019 UITERTSTE DATUM. 

 

Inschrijvingsgelden te storten op n°: BE64 6528 2191 6852  (IBAN Nummer) 
NEERHOFVRIENDEN 
Koningsdries, 4  
9420 Erondegem 

 
Gelieve op het overschrijving formulier DE NAAM VAN DE TENTOONSTELLER te vermelden.
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08. Verkoop 

 

De verkoop van dieren is mogelijk  vanaf  zaterdag 18u00. 
Alle ingeschreven dieren kunnen te koop gesteld worden via het inschrijvingsformulier en bij de      
inkorving via het secretariaat.  
De verkoopprijs wordt verhoogd met 10 % ten voordele van de club. 
De merkkaarten van de te koop gestelde konijnen dienen bij het inkooien afgegeven te worden aan 
het secretariaat, en zullen desgevallend samen met het verkochte dieren aan de koper worden over-
handigd.  
De verkochte dieren mogen uitgekooid worden in bijzijn van een commissaris.  
De kampioenen mogen uitgekorfd worden op zondag vanaf 12 uur. 

 

09 Keuringssysteem van toepassing

PREDIKAAT PLUIMVEE PREDIKAAT  PELSDIEREN OMSCHRIJVING PUNTEN
97 97 Excellent 8
96 96,5 - 96 Prima 7
95 95,5 - 95 Zeer goed 6
94 94,5 - 94 Zeer goed 5
93 93,5 - 93 Zeer goed 4
92 92,5 - 92 Goed 3
91 91,5 - 91 Vrij goed 2
90 90,5 - 90 Voldoende 1
0 0 NA 0
0 0 / 0
0 0 AFWEZIG 0

In geval van gelijkheid van punten gelden de voorkeurregels zoals het provinciaal verbond ze heeft 
bepaald voor iedere categorie.  
Deze voorkeurregels gelden niet voor de aanduiding van de kampioenen en de reekskampioenen. 

 

10 De gevraagde keurmeesters  

 

De hoofdkeurmeester zijn in het vet gedrukt en onderlijnd. 
 

DUIVEN Dhr. LAUWERS Juul 
Dhr. AERTS Luc 

HOENDERS Dhr. ROUSSEAU Jacques 
Dhr. STRUYF Roger 

PARK en WATERVOGELS Dhr. LAMBRIGHS Vic 
KONIJNEN Dhr. DE PERMENTIER Eddy 

Dhr. PAUWELS Rudi 
CAVIA’S Dhr. DE DONDER Luc
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11 De Provinciale afgevaardigde:  
 Dhr. Steppe Luc    

 

12 De veearts van dienst: 

Dhr. BOEL Filip 
Sint Renildestraat 17 - 9220 Hamme (O.Vl.) 

 

13 Dierenwelzijn tijdens de tentoonstelling   
(verantwoordelijke – commissaris  Frans Corthals) 

 
 

Er zullen twee potjes voorzien zijn, één potje voor het water en in het tweede potje wordt aange-    
past eten voorzien. 

 

Indien de liefhebber (konijnen en Cavia’s ) niet wenst dat er korrels gegeven worden tijdens 
de tentoonstelling, dan moet de liefhebber het lege potje bestemd voor de korrels op de 
bovenzijde van de kooi plaatsen.  

 

Als de liefhebber het potje er niet uithaalt dan worden er wel korrels gegeven 
tijdens de tentoonstelling. 

 

De drinkpotjes zullen halverwege de kooien hangen. 
Tussen schuttingen (konijnen, hoenders, P&W vogels) zullen  voorzien zijn en dus verkrijgbaar zijn      
op aanvraag door de liefhebber en zullen worden aangebracht door een commissaris. 
Deze tussenschotten zullen identiek zijn.  

 

14 Inkom  

Ingang voor het publiek: 
Zaterdag 26 oktober 2019 van 16u00 tot 21u00. 
Zondag 27oktober 2019 van 9u30 tot 17u00. 
Wij vragen €1,00 per persoon (deelnemers hebben gratis toegang). 

 

15 Aansprakelijkheid   

De burgerlijke aansprakelijkheid van de deelnemers en de bezoekers t.o.v. derden wordt niet gedekt 
door een polis. 

 

Voor verlies of diefstal van bezittingen van personen of verenigingen voor brand of welke schade dan 
ook in de ruime zin van het woord is het inrichtend comité niet aansprakelijk. 

 

De deelnemers en de bezoekers aan de tentoonstelling dienen eveneens de normen inzake brand-   
beveiliging na te leven en te doen naleven.  

 

De deelnemers en de bezoekers zijn aansprakelijk voor de schade die tijdens de manifestatie door       
hen wordt aangericht. 

 

 In voorkomend geval zullen de kosten van herstellingen op de betrokkenen verhaald worden. 

 

16 De inrichters   

DE NEERHOFVRIENDEN VAN MERCHTEM EN OMGEVING” 

 

17 Goedgekeurd door het inrichtend comité 03 juli 2019  

De secretaris De voorzitter 
BORGERS Kris BRABANT Pieter
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18 Goedgekeurd door de Provinciale kern - Vlaams Brabant  

De secretaris De coördinator  
 BONAMI Hans

PRIJZEN 
 

ALGEMENE KAMPIOENEN 
 

De algemene kampioenen worden door de keurmeesters aangeduid  en ontvangen een Fruit of      
groentenkorf. De enige voorwaarde om kampioen te worden is  het Predikaat 94 te halen. 

 

In de volgende reeksen wordt een algemeen kampioen aangeduid, iedere kampioen ontvangt een       
fruit of groentenkorf  geschonken door het Gemeentebestuur van Merchtem: 

 

DUIVEN  
- 1-  bij de groepen 1 tot en met 4   (Vormduiven, Wratduiven, Kipduiven en Kroppers). 
- 1- bij de overige groepen (Kleurduiven, Trommelduiven, Structuurduiven, Meeuwduiven en    

   Tuimelaars Hoogvliegers en Ringslagers). 

 

HOENDERS  
- 1-  bij de grote hoenders. 
- 1-  bij de krielen. 

 
 

* PARKVOGELS 
- 1-  bij de gedomesticeerde (uitgezonderd 3de alinea). 
- 1-  bij de oorspronkelijke  (uitgezonderd 3de alinea). 
- 1-  bij de kwartels , wilde duiven, patrijzen, en frankolijnen. 
- 1-  bij de krielen. 

 
 

WATERVOGELS 
- 1- bij de gedomesticeerde. 
- 1- bij de oorspronkelijke. 

 
 

KONIJNEN 
- 1- bij de grote rassen. 
- 1-  bij de middenrassen. 
- 1- bij de kleine rassen. 
- 1- bij de dwergrassen. 

 
 

CAVIA’S 
- 1- voor de beste cavia. 

 

REEKSKAMPIOENEN 
 

De reekskampioen worden  aangeduid door de keurmeesters voor elk ras van duiven, hoenders,       
konijnen, parkvogels, watervogels en cavia’s  waarvan 8 dieren aanwezig zijn. 
Het beste dier moet wel een predikaat van 94 behaald hebben. 
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VAN MALDER 

 
 
 

 

Terhoeven 10  
9255 BUGGENHOUT 

� 052 33 47 69 

OPEN 

van maandag tot donderdag  
van 9u30 - 12u00 & 13u30 - 18u30 

vrijdag van 13u30 - 18u30  - zaterdag van 9u00 - 17u00 
 

dierenvoeding - benodigdheden hokken  
 meststoffen - potgrond - pluimvee
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Slagerij Saerens Opwijk 
steenweg op Vilvoorde 13 - 1745 Opwijk - �  052 37 26 34 

www.vleesvansaerens.be 
 

OPENINGSUREN 

 Maandag: 11u00  - 18u30   
Dinsdag - Woensdag - Vrijdag  : 8u00 u - 18u30   

Zaterdag : 7u00 - 17u00  
DONDERDAG EN ZONDAG : GESLOTEN   
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OPMERKING: 

 

Indien de reekskampioen tevens algemeen kampioen is, wordt het tweede beste dier reeks
kampioen. 

 

AANDUIDPRIJZEN 
 

KIESTAFEL wil zeggen:  Duiven(1), pels (2), hoenders(3) en park-watervogels(4) 

 

Zoals voorgaande jaren hebben wij de prijzen aangepast dit om meer  deelnemers de gelegenheid     
te geven iets te winnen. 
De prijzen bij de zullen worden aangepast volgens het aantal ingeschreven dieren; de verdeling zal 
.vermeld worden bij de inkorving zodat de aanduiding nog kan aangepast worden. 

 

��1 BIJ DE DUIVEN 

 

Prijs A: voor 5 op voorhand aangeduide duiven ( indien 30 dieren of meer). 
1ste = €15 - 2de = €10 - 3de = €8 - 4de = €5 

 

Prijs B: voor 4 op voorhand aangeduide KIPDUIVEN( indien 30 dieren of meer). 
1ste = natuurprijs - 2de = natuurprijs 

 

Prijs C: voor 4 op voorhand aangeduide VORMDUIVEN( indien 30 dieren of meer). 
1ste = natuurprijs - 2de = natuurprijs 

 

Prijs D: voor 4 op voorhand aangeduide MEEUWDUIVEN( indien 30 dieren of meer). 
1ste = natuurprijs - 2de = natuurprijs 

 

Prijs E: voor 4 op voorhand aangeduide ( indien 30 dieren of meer). 
(alle rassen ondereen behalve kipduiven, meeuwduiven en vormduiven) 
1ste = natuurprijs - 2de = natuurprijs 

 

��2. BIJ DE HOENDERS (GROTE EN KRIELEN) 

 

Prijs F: voor 5 op voorhand aangeduide hoenders (GH of KR) ( indien 30 dieren of meer) 
1ste = €15 - 2de = €10 - 3de = €8 - 4de = €5 

 

Prijs G: voor 4 op voorhand aangeduide Grote  Hoenders( indien 30 dieren of meer)
1ste = natuurprijs - 2de = natuurprijs 

 

Prijs H: voor 4 op voorhand aangeduide Krielen( indien 30 dieren of meer)
1ste = natuurprijs - 2de = natuurprijs 

 

��3. BIJ DE KONIJNEN 

 

Prijs I: voor 5 op voorhand aangeduide konijnen ( indien 30 dieren of meer) 
1ste = €15 - 2de = €10 - 3de = €8 - 4de = €5 

 

Prijs J : voor 4 op voorhand aangeduide konijnen grote rassen ( indien 30 dieren of meer)
1ste = natuurprijs - 2de = natuurprijs 

 

Prijs K : voor 4 op voorhand aangeduide konijnen midden rassen ( indien 30 dieren of meer)
1ste = natuurprijs - 2de = natuurprijs
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Prijs L : voor 4 op voorhand aangeduide konijnen kleine rassen ( indien 30 dieren of meer)
1ste = natuurprijs - 2de = natuurprijs 

 

Prijs M : voor 4 op voorhand aangeduide konijnen dwergrassen ( indien 30 dieren of meer)
1ste = natuurprijs - 2de = natuurprijs 

 

��4. BIJ DE PARK & WATERVOGELS 

 

Prijs N : voor 5 op voorhand aangeduide   park & watervogels ( indien 30 dieren of meer) 
1ste = €15 - 2de = €10 - 3de = €8 - 4de = €5 

 

Prijs O : voor 4 op voorhand aangeduide park & watervogels ( indien 30 dieren of meer)
1ste = natuurprijs - 2de = natuurprijs 

 

��5. BIJ DE CAVIA’S 

Prijs P : voor 5 op voorhand aangeduide cavia’s ( indien 30 dieren of meer) 
1ste = €15 - 2de = €10 - 3de = €8 - 4de = €5 

 

Prijs Q : voor 4 op voorhand aangeduide cavia’s ( indien 30 dieren of meer)
1ste = natuurprijs - 2de = natuurprijs 

VOOR AL DEZE VOORGENOEMDE AANDUID PRIJZEN 

 

IS HET WEL TE VERSTAAN DAT ELK DIER  
MAAR EEN KEER MAG AANGEDUID WORDEN 

 OVERIGE PRIJZEN 

 

DEELNAME VAN : 

 

1.  “LES AMIS DU PIGEON TEXAN”   
PRIJZEN WORDEN UITGEDEELD TIJDENS DE JAARLIJKSE SAMENKOMST. 
(zie bijgevoegd programma bladzijde 14). 

 

2.  “DE VAKC“ (VLAAMSE AMERICAN KING CLUB) NEEMT DEEL AAN ONZE TT ZE GEEFT:     
DE PRIJZEN ZULLEN, ZOALS VORIG JAAR,  MEEGEDEELD WORDEN BIJ DE INKORVING. 

 

Het bestuur schenkt verder  prijzen aan de deelnemende speciaal Clubs; er moeten echter wel vol-
doende dieren aanwezig zijn. 

 

Of er wel of niet een prijs is zal vermeld worden tijdens de inkorving. (vb.: 25 hoenders, 30  dui-      
ven, 25 konijnen, enz..) 

 

De deelnemers worden nadien uitgenodigd aan onze kiestafel. 

 

Zoals vermeld in het begin van dit vraagprogramma zijn er volledig gescheiden kiestafels duiven (1), 
hoenders (2), konijnen – cavia’s (3) en park & watervogels (4)  
(prijzen zijn proportioneel verdeeld volgens het aantal deelnemende dieren per soort). 

 

   De totale waarde van de eerste drie prijzen per tafel bedraagt ± €120.
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IEDERE DEELNEMER MAG MAAR AAN EEN KIESTAFEL KOMEN ;   
DE KIESTAFEL VAN ZIJN GROOTSTE INGESCHREVEN GROEP.   

BIJ GELIJKHEID VAN AANTAL WORDT HIJ UITGENODIGD AAN DE TAFEL WAAR HIJ  
HET HOOGSTE AANTAL PUNTEN HEEFT BEHAALD 

 

(deze regel is niet geldig voor de superprijs) 
 

Nagekomen prijzen zullen in het palmares vermeld worden en ook aangemeld bij de inkorving. 

 

REGLEMENT 
SEIZOEN 2019

lke aangeduide prijs ⁽  19- .½ - ¼. . .½. ⁾ moet vermeld staan op inschrijvings-

formulier voor de verzending naar de vereniging die de tentoonstelling en moet 

vermeld worden in het palmares van de tentoonstelling.  

   ðe prijzen  19 - .½. - ¼. . .½ mogen gecumuleerd. ½et toernooi, de herinnerings-

prijs ⅓¼ ⅝  ½élène, de ¼ ⅔  ¾⅛  ⅞¾⅝  ½ ¾ ⅝, en het kampioenschap zijn 

open voor iedere fokker van exaan duiven en tevens lid van  ⅝  ⅞¾  ð  ¾¼ ⅔⅓ 

fl ⅓   in regel met het lidgeld 2019 met eigen gekweekte duiven tentoonstellen.  
 

HET TORNOOI 2019 (T19) 

 

Het tornooi wordt met maximum 15 dieren gespeeld. De fokker die meer dan 15 dieren 
inschrijft moet er 15 aanduiden met “T19” op het inschrijvingsformulier en het moet 
ook vermeld zijn in het palmares van de tentoonstelling. 
   De dieren die meer ingeschreven zijn komen enkel in aanmerking voor het klassement 
van de inrichtende tentoonstelling. 
  Voor het tornooi moet de fokker deelnemen aan vier tentoonstellingen waarvan drie 
naar eigen keuze en verplichte deelname aan het kampioenschap in FALISOLLE. 
Het eindklassement van het tornooi wordt berekent op de 3 beste doffers en 3 beste 
duivinnen  van vier  deelnames aan tentoonstellingen, de beste drie resultaten plus dit 
van het kampioenschap. De 10 eerste geklasseerde zullen een gebruiksvoorwerp in tin 
ontvangen, met ons logo. In geval van gelijke punten zal voorrang verleend worden aan 
1° de meeste 97 in de jonge duivinnen, 2° de meeste 97 in de jonge doffers, 3° de 
meeste jonge 96 in de jonge duivinnen. 

 

PRIJS Hélène ENGELS “H.E.“ 

 

De H.E. challenge wordt gespeeld met 3 jonge doffers en 3 jonge duivinnen , inschrijven 
met de initialen HE, deze letters moeten in het palmares vermeld worden.     

Een enkel serie per deelnemer wordt aangenomen en de deelnemer moet aan ten-
minste vier tentoonstellingen deelnemen.  

Het eindklassement van de E.H. prijs wordt berekent op de beste vier resultaten van 
de tentoonstellingen. 

In geval van gelijke punten,wordt voorrang verleend aan predikaat 97 jonge voor 
duivinnen, vervolgens aan predikaat 97 voor jonge doffers en dan aan de 96 duivinnen 
enz. De drie prijzen (gebruiksvoorwerpen in tin met onze logo en H.E. 2019) worden 
toegekend aan de drie  beste geklasseerde op vier deelnames. Deze prijs zal toegekend 
worden aan de meeste punten op 4 deelnames en kan op iedere tentoonstelling in 
2018gespeeld worden.  

 

GROTE PRIJS Emile “G.P.H.E.“ 

 

De G.P.H.E. wordt gespeeld met 8 Texaan duiven  namelijk met 4 doffers en met 4 
duivinnen De dieren moeten aangeduid worden met de letters G.P.H.E. Zowel op het 
inschrijvingsformulier als in  het palmares.  

De prijs word in volgende tentoonstellingen gespeeld:  
- Cour-Saint-Etienne 20-21-22 septembre 2019,  
- Falisolle les 19-20 octobre 2019, - Bras-Bas les 25-26-27 octobre 2019, 
- Merchtem 26-27 octobre 2019 - Rochefort 1-2-3 novembre 2019,    
- Baulers 8-9-10 novembre 2019 - Affligem 22-23-24 novembre 2019,   
- Soignies 9-10-11-12 janvier 2020. 
lechts één deelname per tentoonstelling is toegestaan.   

Het eindklassement van de G.P.H.E. prijs wordt berekent op het beste resultaat van 
twee deelnames aan tentoonstellingen. Drie prijzen in tin worden toegekend aan de 
meeste punten, deze prijzen zijn gegraveerd met ons logo en G.P.E.H 2019.  

 

HET KAMPIOENSCHAP 2019 TE FALISOLLE 

 

Dit kampioenschap is toegankelijk voor alle fokkers en leden van ⅝  ⅞¾  ð  ¾-

¼ ⅔⅓ fl ⅓.  

INDIEN JE WIL LID WORDEN VAN ... “ LES AMIS DU PIGEON TEXAN “ 
 Lidgeld 2019   =  10 € TE STORTEN  

 IBAN : BE43 7995 4488  7701     BIC : GKCCBEBB 
 “ LES AMIS DU PIGEON TEXAN “ - 1600 Sint - Pieters - Leeuw 

DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT : L’ELEVEUR + Minitexaantje 
INFO : Jean-Pierre HARTIEL, secretaris  

 47, Georges Hensmansstraat - 1600 Sint-Pieters-Leeuw  � & � 02 377 29 18 
E-mail : jean.pierre.hartiel@telenet.be

TENTOONSTELLINGEN TORNOOI 2019 

 

VELAINE-SUR- SAMBRE les  24 - 25 augustus 2019  
40e EXPOSITION CONCOURS PROVINCIAUX - SECTION OPA & VOLAILLES 

ercle oyal  ⅓os etits levages  et ⅓os ⅛ardins ffelaine-sur- ambre  
Salle “ Michel Warnon “ - rue Hurlevent - 5060 Velaine-sur-Sambre 

¾nfo : Mr Jean Pierre NÉRINCKX  - rue d’Auvelais 30 - 5060 Arsimont 

� 0497 30 16 55 - e-mail: jipenerinckx@hotmail.com 
 

ATH les 7 - 8 september 2019 
 ⅝  ⅔ffi ⅝ ¾  ⅝ ff ¼   ½⅔ ¾ ⅔⅝  ð  ⅞ ⅝¾⅓-⅝ tff ⁾   

Hall du C.E.V.A.- Zoning des Primevères, chemin des Primèvres à 7800 Ath 
¾⅓ ⅔ : Françoise GUERET - rue Pont-del-Vau, 35 -  7822 Meslin-L’Evêque  

� 068 55 19 42 - e-mail: petitelevagemeslineveque@skynet.be  

 

COURT-SAINT-ETIENNE les 20 - 21 - 22  september 2019 
“ ⅝  ⅞¾  ð  ¾  ⅝ ff ¼  ð  ff¾⅝⅝ -⅝ -ff¾⅝⅝   

PAM-EXPO - avenue des  Combattants 19B à 1490 Court-Saint-Etienne 
CONCOURS PROVINCIAUX DU BRABANT WALLON ET BRUXELLES CAPITALE  -  EXPOSITION NATIO-

NALE   
�� GRAND PRIX EMILE HARTIEL - “G.P.E.H“�� 

¾⅓ ⅔ : Jean-Marie SOMVILLE - rue de Thébais, 8 - 1495 Mellery 
� 071 87 86 21 - e-mail : somville.jm@gmail.com 

 

 NADRIN (Houffalize)  27 - 28 - 29 september 2019 

 . . .½ouffalize 
Salle le Foyer Nadrinois rue du Hérou 

¾nfo : Mr MICHAUX ANDRE - rue de Deux Rys, 53-  66960 MANHAY 
� 0496 41 10 34  - e-mail : closdestembais@gmail.com    

 

THUILLIES les 28 - 29 september 2019 
“ ⅝  ¾ ⅝¾  ð  ⅞¾  ð  ð ⅓⅓ ¾   

Salon Communal et salle  de la pétanque à THUILLIES UNIQUEMENT VOLAILLES ET PIGEONS 
¾⅓ ⅔ : Mr Christian VANDERHAEGHEN  - rue de la Tourpène, 27 -  6440 Froidchapelle 

 christianvanderhaeghen56@gmail.com - � 0479   55 70 87  
 

BEERNEM les 5 - 6 oktober 2019 

 ð  ⅜ ⅝ff  - ⅓ ⅞  
"'t Groenselkotje" - Knesselarestraat 42D - 9880 Sint-Maria-Aalter. 

INFO : Martine HOENS - Erkegemstraat, 151 - 8020 Oostkamp - � 050 82 53 20 
 

FALISOLLE les 19 - 20 oktober 2019 

 ¾¼ ⅔⅓ ⅝  ⅓ ⅞ ⅔¾     UNIQUEMENT PIGEONS 

�� CHAMPIONNAT DES JEUNES TEXANS &   GRAND PRIX EMILE HARTIEL - “G.P.E.H“�� 

Salle communale rue vigneron, 18 - 5060 FALISOLLE 
¾nfo : Joseph COUNE, rue de Barre, 7 - 1457 Walhain - � 010 65 75 21 - e-mail : josephcoune@proximus.be  

 

BRAS - BAS les 24 - 25 - 26 - 27 oktober 2019                    
 ⅝  ⅝ ff  ⅝ fl ⅞ ⅔ ¼ ⅔¾  ¾⅓ -½   

� GRAND PRIX EMILE HARTIEL - “G.P.E.H“�� 

Salle la Pâquerette, rue du Patronage, 57 à 6800 Bras-Bas (Libramont-Chevigny)  
¾⅓ ⅔ : Raymond THOMAS - rue Sainte-Marie Wé-Gerard, 19 - 6800 Chevigny - Libramont   

� 061 22 41 65 ou 0471 28 82 85 - e-mail : thomas.raymond51@gmail.com 
 

MERCHTEM  les 27 – 28 oktober 2019 
  ½  ⅓ ½⅔  ff ⅓ ⅞ ½ ⅞  ⅓ ⅔⅞¼ ff¾⅓¼   

Tuinbouwschool - Molenbaan 54 te 1785 Peizegem-Merchtem 
� GRAND PRIX EMILE HARTIEL - “G.P.E.H“�� 

¾⅓ ⅔ : Kris BORGERS  - Humbeekstraat 40 - 1860 Meise 

                                                � 02 269 22 86 of 0468 12 23 99 - e-mail : kris.borgers@skynet.be 
 

FRASNES-LEZ-ANVAING les 2 - 3 november 2019 
 ⅝  ¾  ⅝ ff  ð  ½⅔ ⅓   

Salle Facofran - route de Moustier à 7911 Frasnes-lez-Anvaing 
¾⅓ ⅔ : Pierre SADAUNE - Marais d’Ergies, 11 - 7911 Frasnes-lez-Buissenal  

� 069 86 76 73 - e-mail : pierre_sadaune@hotmail.com 
 

ROCHEFORT les 1 - 2 - 3 november 2019 
 ⅝  ð  ¾  ⅝ ff ¼  ⅞ ⅓⅓⅔¾  

� GRAND PRIX EMILE HARTIEL - “G.P.E.H“�� 
Ets. Monseu S.A. - rue de la Calestienne, 18 - 5580 ROCHEFORT 

¾⅓ ⅔ : Pascal MONSEU -rue de la Calestienne, 18 - 558  Rochefort -  � 0496 52 68 12 
 e-mail : pmonseu@monseu.be  

 

BAULERS les 8 - 9 - 10 november 2019  
 ⅝  ⅝  ⅔ffi ⅝ ⅓¢⅔¾  ⅝   ⅝  ¾  ⅝ ff  ð  ¾⅓ -⅝ ⅝⅝ ð  

 ð  ⅓ff¾ ⅔⅓  & fi ⅝⅔⅔ ¾  ⅝ ff ¼    

� GRAND PRIX EMILE HARTIEL - “G.P.E.H“�� 
Salle Paroissiale rue de l’Eglise, 3 - 1401 BAULERS 

¾⅓ ⅔ : Dolores HERMAN - rue de Dinant,44 -1401 Baulers  
� 0493 19 94 79 - e-mail : doloyo_@hotmail.com 

 

CORENNE les 23 - 24 november 2019 

 ⅝  ⅞¾  ð  ⅝  ⅝¼  
Salle “ Jules Baudouin“ - rue grande, 30 - 5620 Corenne 

INFO : Etienne MAZY - rue du Centre, 29 - 5620 Flacion - � 0479 71 12 53 
e-mail: lesamisdubleubelge@gmail.com 

 

AFFLIGEM les AFFLIGEM les 22-24 novembre 2019 
 ð  ⅛⅔ ⅓⅝ ⅓ð  fffflfi- ⅝¾¼ ⅞   

� GRAND PRIX EMILE HARTIEL - “G.P.E.H“�� 
ultuurzaal anderus ellekouter  - 1790 ffligem 

¾⅓ ⅔ : Pieter EMMERECHTS - Klaarstraat 78/4 -  1745 Opwijk - � 0471   59 14 30  
 e-mail :pemmerechts@yahoo.com - www.vzwdepajottenlanders.be 

 
 

BRAKEL les 7 en 8 décember 2019 

 ⅜ ⅝ ⅝  ⅓ ð ⅜ ⅝  
Sportcomplex “Averbo” - Riedeplein, 15 - Brakel-Michelbeke 

Info : Marc Volckaert - Evensveldstraat, 5 - 9660 Brakel 

� 055 42 64 70 - e-mail: amarcvolkaert@skynet.be   
  

SOIGNIES les 9 - 10 - 11 - 12 januari 2020 

 ⅝  ¾  ⅝ ff ¼  ⅔⅓⅔¼¾ ⅓   
�� GRAND PRIX EMILE HARTIEL - “G.P.E.H“�� 
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VERPLICHTE VACINATIE VOOR HOENDERS  
EN PARK-WATERVOGELS

NA VRAAG VAN MEERDERE LEDEN EN  ONZEKERHEDEN… 
Alle soorten hieronder moeten worden gevaccineerd, 
ten minste 15 dagen vóór de eerste tentoonstelling.

Ideale leeftijd waarop de dieren moeten worden gevaccineerd  
 een geïnactiveerd virale antigenen 

 
• pluimvee in leeftijd van tentoonsteling 
• parelhoenders 28 weken 
• kalkoenen 27 weken 
• fazanten, patrijzen 18/20 weken  
• kwartel 5/6 weken 

 

Uw drukwerk van A tot Z 
brochures - folders - leaflets - magazines - kalenders -mailings  

affichen - gelegenheidsdrukwerk geboorte & huwelijk  
naamkaartjes - tombolakaarten - PVC kaarten - eindwerken 

Crea-Intertex PRINTING  
47, G. HENSMANSSTRAAT -B - 1600 St-P.-LEEUW 

TEL & FAX 0032 (0)2 377 29 18 
e-mail: jean.pierre.hartiel@telenet.be

Even lachen: 
Jantje loopt door het bos. Opeens ziet hij een klein kuikentje lopen dat helemaal onder de stront zit. Hij 
pakt een pakje waar nog 3 zakdoekjes in zitten en maakt met 1 zakdoekje het kuikentje schoon, zet het 
op de grond en loopt weer verder. Vijf minuten later ziet hij weer een kuikentje lopen. Weer helemaal 
onder de stront. Jantje pakt het 2de zakdoekje en maakt het kuikentje schoon, waarna hij het weer op de 
grond zet. Vijf minuten later ziet hij een derde kuikentje lopen. Wéér helemaal onder de stront. Jantje 
pakt zijn laatste zakdoekje en maakt het kuikentje schoon.  

 

Een tijdje later komt Jantje een man tegen die met een rood hoofd aan Jantje vraagt; 'Jongetje, heb jij 
misschien een zakdoekje voor me?', waarop Jantje antwoordt; 'Nee het spijt me meneer'. 'Shit', zegt de 
man, 'dan moet ik weer een kuiken gaan zoeken!' 
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BASSETTE

BASSETTE 
Foto Alfons Willeghems

Herkomst : 

 

Eind jaren 1800 kwamen er in Zuid-Limburg en de streek rond Luik kleine hoenders van allerlei plui-
mage voor die zeer gehard waren, goede legeigenschappen bezaten en ook vaak ingezet werden voor 
het uitbroeden van fazanteneieren. Louis Vander Snickt sr., een van de grote voorvechters van onze 
Belgische rassen, noemde deze hoenders ‘Luikse Bassetten’. De benaming ‘Bassette’ zou in de streektaal 
van de omgeving van Luik vroeger, niets anders betekenen dan ‘kriel’. De beroemde pluimveespecialist 
W. Collier en zijn zoon selecteerden begin twintigste eeuw uit deze populatie de huidige Bassette. De 
selectie werd toen voornamelijk doorgevoerd op type en vooral op legcapaciteit. In 1932 werd de stan-
daard door de toenmalige Landsbond erkend en daarmee werd de Bassette officieel een nieuw Belgisch 
hoenderras. 

 

Eigenschappen : 

 

Qua karakter zijn Bassetten zeer vrijheidslievend en levendig maar tegelijk ook zeer vertrouwelijk 
waardoor het toch mogelijk is om ze in een beperkte ruimte te huisvesten. Wel dient men er mee rekening 
te houden dat dit ras gemakkelijk kan vliegen. De grootste troef van het ras is de legkracht. Het aantal 
gelegde eieren per jaar kan oplopen tot bijna 180. Deze witte eieren hebben een in verhouding zeer grote 
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HOE VERMIJD JE EEN  
TE HOGE CHOLESTEROL 

Dr MICHIEL CALLENS

Je cholesterol is te hoog, zegt de dokter. Je voelt je nochtans prima. 
Toch kijk je beter wat uit. Ga voor een gezonde levensstijl.  

 

Wat is verhoogde cholesterol ? 
 

Cholesterol is een vetstof waarmee je lichaam cellen, hormonen en galzuren produceert. Iedereen      
heeft  dus cholesterol nodig. verhoogde cholesterol kan leiden tot aderverkalking. Dan stapelt de cho-
lesterol  zich op in je bloedvaten. 

 

Wat zijn de symptomen ? 
 

Je voelt niets van een te hoge cholesterol totdat de aderverkalking ver gevorderdis. Pas dan voel je bij 
inspanningen pijn in je benen of bors, afhankelijk van waar de aderverkalking zich bevindt. In het erg-
ste geval veroorzaakt een t ehoge cholesterol een hart- of herseninfarct. 

 

Wat zijn de de oorzaken ? 
 

Hoewel de meeste cholesterol wordt aangemaakt in je lever, hangt je gezondheid vooral af van wat je 
eet. Ongezonde voeding stuwt het cholesterolgehalte omhoog. Een aantal factoren heb je niet in de       
hand. Je cholesterolgehalte hangt af van erfelijkheid, geslacht en leeftijd. 

 

Wat kun je er zelf aan doen ? 
 

Eet gezond. Dat betekent een eevenwichtig en gevarieerd menu met voldoende fruit, groenten en ve-       
zelrijke producten en weinig verzadigde vetten. Het kan ook helpen om te ontstressen, te stoppen met 
roken of meer te bewegen. 

 

Wanneer ga je naar de dokter ? 
 

Omdat je een te hoge cholesterol niet onmiddellijk opmerkt, laat je het best vanaf 50 jaar je choleste-  
rolwaarde nakijken.Die screening kan je laten doen om de 5 jaar en vanaf je 65 jaar elk jaar. Je arts 
zal je ook wegen en je bloeddruk bepalen. Zijn er andere risicofactoren in het spel, of heb j een grote 
kans op een verhoogde cholesterol door erfelijkheid of een bestaande hart- of vaatziekte, dan ga je 
het best op jongere leeftijd al een langs bij de dokter. Maar je arts kan je ook cholesterol verlagende 
geneesmid delen voorschrijven als je nog andere risicofactoren hebt voor hart- en vaatziekten.
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Wordt  
lid  
van  
onze  
club, 

 wij zijn er voor 
u 

 
 
 
 

DE NEERHOFVRIENDEN VAN MERCHTEM EN OMGEVING

NEERHOF MERCHTEM

Een zeer  
gezellige  

en  
bereidwillige 

club !

VOORZITTER 

   Pieter BRABANT 

        Brusselsesteenweg, 187 - 1785 Merchtem 

        �  0473 42 37 93 

        E-mail : Kingform@skynet.be 

 

ONDERVOORZITTER 

   Freddy COOL 

        Vossenhol 2 – 9255 Buggenhout 

        � 0477 38 00 34  

        E-mail : freddy.cool@telenet.be 

 

SECRETARIS- WEBMASTER TATOEEER-

DER EIGENDOMSBEWIJZEN   

   Kris BORGERS  

        Humbeekstraat 40 - 1860 Meise 

        � 02 269 22 86 of 0468 12 23 99 

        E-mail : kris.borgers@skynet.be 

 

PENNINGMEESTER 

   Peggy DE VULDER en FRANS CORTHALS  

        Koningsdries, 4 - 9420 Erondegem  

        � 0474436571 

BESTUURSLID - TATOEERDER 

        Stef SERNEELS   

        Kuiermansstraat 132 

        1880 Kapelle-op-den-Bos 

        � 0472 09 89 62
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- Wilt U ook op de hoogte gehouden worden van en deelnemen aan de verschillende activiteiten 
van onze klub wordt dan meteen lid en betaal  €10,00 (€12,-  per gezin).  

U ontvangt dan 4 tijdschriften per jaar van onze club, kan dieren te koop stellen en hebt  
een vrije toegang op onze tentoonstelling. 

 
- Wilt U daarbij nog een fokkerskaart (nodig om tentoon te stellen) samen met  

"Het Vlaamse Neerhof" en het repertorium betaalt U €15.-  supplement 
(dit geld gaat integraal naar het Vlaams verbond het Neerhof dient enkel als doorgeef luik). 

 

Dus : €10,- +  €15,- = €25 (alles samen) 
IEDERE VOLGENDE FOKKERSKAART OP HETZELFDE ADRES  KOST DAN  

€3/DE KAART + EENMALIG €2 ALS SUPPLEMENTAIR LIDGELD AAN DE CLUB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Betaling door middel van een overschrijving  
op het rekeningnummer IBAN : BE64 6528 2191 6852   BIC : HBKABE22 

van DE NEERHOFVRIENDEN - Koningsdries, 4 -9420 Erondegem. 

NEERHOF MERCHTEM
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GEMEENTE MERCHTEM 

VLAAMS INTERPROVINCIAAL VERBOND VAN LIEFHEBBERS  
PLUIMVEEHOUDERS EN KONIJNENFOKKERS 

PROVINCIAALVERBOND VAN VLAAMS BRABANT EN BRUSSEL  
 

 

NEERHOFVRIENDEN  
VAN MERCHTEM 

 

ORGANISEREN HUN  
33ste KLEINVEE TENTOONSTELLING 

 

 
 
 

 
 
 

 

Zaterdag 26 oktober 2019 
van 16u30 tot 21u00 

Zondag 27 oktober 2019  
van 10u00 tot 17u00 

 

in de TUINBOUWSCHOOL 
Molenbaan, 54 Merchtem   

 Printed by vzw Crea-Intertex Printing 02 377 29 18 ® 2019                                                                                                                                 V.U. Kris BORGERS  Humbeekstraat, 40 - 1860 MEISE  Vrij van Zegel Art 198/7 

NEERHOF MERCHTEM


