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Aan alle speciaalclubs    Standaardcommissie 
van konijnen.      Afd. konijnen 
       J.Vijfvinkel 
       Wingerdstraat 61 
       6093 AH  Heythuysen 
       Tel.: 0475-494833 of 06-12776041 
       E-mailadres:j.vijfvinkel@kpnplanet.nl  
 
Onderwerp: Wijziging gewichten 
en bijbehorende puntenschalen. 
 
        
       Heythuysen,  11 juni 2012. 
 
Geacht bestuur, 
 
Het welzijn van onze konijnen heeft grote aandacht. Volgens het huidige tentoonstellings-
reglement dienen de dieren op de dag van inkooien voorzien te zijn van water, hooi en 
konijnenkorrel. De fokkers hebben het gewicht van hun dieren hierdoor niet meer geheel onder 
controle. 
Mede hierdoor heeft de standaardcommissie het voornemen  een besluit uit te voeren m.b.t. het 
wijzigen van de puntenschaal behorende bij de gewichten.  Tevens  willen we  het maximum-
gewicht van enkele rassen iets verhogen. 
In de bijlagen staan alle voorstellen en gewichtstabellen voor de betreffende rassen weergegeven. 
De fokkers worden met de uitvoering van  dit voorgenomen  besluit op geen enkele manier 
benadeeld bij het exposeren en beoordelen van hun dieren. 
Om een en ander spoedig te realiseren vragen wij u als speciaalclub bij bezwaren tegen dit 
voorgenomen besluit met beargumenteerde onderbouwing te reageren voor 15 juli 2012. 
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Vijfvinkel 
Secretaris standaardcommissie. 
 
 
Bijlage 1: Voorstellen 
Bijlage 2: Gewichtstabellen 
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Bijlage 1  behorende bij brief standaardcommissie d.d.  11 juni 2012. 
 
Voorgenomen besluiten betreffende gewichten en bijbehorende puntenschalen bij onze 
konijnenrassen. 
 
 
- Bij alle rassen vanaf het begin van het ideaalgewicht t/m het maximumgewicht 10 punten. 
  ( N.v.t. bij de Vlaamse Reus en Lotharinger) 
 
- Bij de Lotharinger de puntenschaal te verleggen op de geldende gewichten zodat meer dieren  
  voor het maximum aantal punten in aanmerking komen. 
 
- Bij de Angora het maximumgewicht te verhogen van 4,25 tot 4,50 kg.(i.v.m. wolproductie) 
 
- Bij alle kleine rassen de puntenschaal te verleggen op de geldende gewichten zodat meer dieren 
  voor het maximum aantal punten in aanmerking komen. 
 
- Het maximumgewicht van de Nederlandse Hangoordwerg met 50 gram te verhogen. Het nu 
  geldend begin van het ideaalgewicht (1450 gram) blijft gehandhaafd.  
   
- De puntenschaal van de van de Lotharingerdwerg en Angoradwerg aanpassen aan die van de 
  Nederlandse Hangoordwerg. (standaardisering puntenschalen) 
 
- Het maximumgewicht van de Polish, Kleurdwerg en Pool te verhogen met 50 gram tot 1150   
  gram. Het nu geldend begin van het ideaalgewicht (950 gram) blijft gehandhaafd.  
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Bijlage 2 behorende bij brief standaardcommissie konijnen d.d.  11 juni 2012. 
 
Voorgenomen wijzigingen bij betreffende rassen. 
 
Groot Lotharinger 
 

 
Angora 
 

 
Klein Chinchilla, Zwartgrannen, Klein Lotharinger 
 
Gew. (kg) 2,25 – 2,35 2,40 – 2,50 2,60 – 3,00 
Punten 8 9 10 
 
Thrianta, Hollander, Klein Zilver, Tan, Hulstlander 
 
Gew. (kg) 2,00 – 2,10 2,20 – 2,30 2,40 – 2,75  
Punten 8 9 10 
 
Rus, Parelgrijze van Halle 
 
Gew. (kg) 1,75 – 1,85 1,90 – 2,00 2,10 – 2,50 
Punten 8 9 10 
 
Angoradwerg, Lotharingerdwerg, Nederlandse Hangoordwerg 
 
Gew. (gr.) 1250-1330 1340-1440 1450-1750 
Punten 8 9 10 
 
Polish, Kleurdwerg, Pool 
 
Gew. (gr.) 800 – 870 880-940 950-1150 
Punten 8 9 10 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gew. (kg) 5,00 –  5,40 5,50 – 5,90 6,0 en hoger 
Punten 8 9 10 

Gew. (kg) 3,25 – 3,40 3,50 – 3,70 3,80 – 4,50 
Punten 8 9 10 
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