
 STICHTING "DE MARKTCOMMISSIE" RHENEN 

 

 

  Rhenen, januari 2023. 

 

 

De Marktcommissie Rhenen (UBN 2393454) verheugt er zich op om op zaterdag 18 maart 

2023 in Rhenen de 89e paasveetentoonstelling te kunnen organiseren. Net als 

voorgaande jaren draait ook deze editie weer om het beste paasvee (slachtvee) van de 

rassen verbeterd roodbont en Belgisch witblauw/zwartbont. Daarnaast zullen er ook weer 

rubrieken zijn voor fok- en weidevee 

 

Deze traditionele vleesveetentoonstelling wordt gehouden bij Stal van Miltenburg, aan de 

Stokweg 9 in Rhenen. Het bestuur en een zeer kundig korps juryleden zetten zich er graag 

voor in om deze dag per traditie gezellig en succesvol te laten zijn. 

 

Wij zijn de diverse sponsoren dankbaar voor hun bijdragen, zodat opnieuw de 

paasveetentoonstelling in Rhenen kan worden georganiseerd en een scala aan erebekers 

beschikbaar is voor de prijswinnaars! 

 

Het bestuur doet een beroep op uw welwillende medewerking om deze dag tot een succes 

te maken. 

 

 

 

 

 

 

 Het bestuur, 

 

 Hans van der Pas burgemeester van Rhenen/ 

   erevoorzitter 

            Niek Veldhuizen voorzitter           

 Wim van Dijk vicevoorzitter 

 Kimberly Dowers  secretaris 

 Jan van Maanen penningmeester 

 Harmen Bunt ) 

 Gerrit ter Haar ) 

            Henk-Jan ter Haar ) leden 

 David van Laar ) 

            Wim van Miltenburg )      

 Chris van Wagensveld )              

 Jannet Methorst public relations (PR) 

  

 
 A L G E M E N E  B E P A L I N G E N 

 

 voor inzenders naar de 89e paasveetentoonstelling 

 

 R H E N E N 

 

Artikel 1 

De tentoonstelling zal worden gehouden op zaterdag 18 maart 2023 bij Stal van Miltenburg, 

Stokweg 9, 3911 TL Rhenen, alwaar de plaats voor het ingezonden vee zal worden 

aangewezen. De tentoonstelling heeft tot doel de vleesveehandel en de kwaliteit van de 

veestapel te bevorderen. 
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Artikel 2 

De tentoonstelling wordt open gesteld voor vrouwelijk en mannelijk rundvee van het 

Roodbonte of Zwartbonte/ Belgisch Witblauwe ras en zal de navolgende groepen bevatten:  

a slachtvee; 

b babykalveren geboren op of na 18-11-2022; 

c jongvee bestemd voor fokkerij en/of mesterij, geboren tussen 18-05-2021 en 18-11-2022; 

d fok- en weidevee; 

e zogende koeien met eigen kalf. 

 

Artikel 3 

a De 89
e
 paasveetentoonstelling Rhenen is alleen toegankelijk voor rundvee dat afkomstig 

is van bedrijven in het bezit van een uniek bedrijfsnummer (UBN).  

b Het ingezonden rundvee wordt slechts toegelaten , indien het begeleid gaat van de 

gezondheidsverklaring tevens vervoersbewijs.  

c De dieren keren na afloop van de tentoonstelling/keuring terug op hetzelfde locatieadres 

van het herkomstbedrijf.  Na terugkomst van de dieren op het herkomstbedrijf gelden de 

wettelijke regels voor de aan- en afvoer van evenhoevigen. 

 

Artikel 4 

a. De inzenders zijn verplicht nauwkeurig opgave te doen en omschrijving te geven van 

hun inzending op het daarvoor beschikbaar gestelde formulier. Op het formulier dient 

het UBN, naam en adres van de inzender, het 9-cijferige I&R nummer en de geboorte-

datum van het vee te worden vermeld! 

b. Door in te schrijven machtigt de inzender de Stichting De Marktcommissie Rhenen om 

van de door hem/haar ingezonden runderen de afvoer van en de aanvoer aan het 

rundveebeslag met het door hem/haar opgegeven uniform bedrijfsnummer (UBN) 

binnen drie dagen na de dag van de tentoonstelling te melden aan het I&R systeem 

(verzamelverklaring). Tevens geeft u bij ondertekening van het inschrijfformulier de 

Stichting De Marktcommissie Rhenen toestemming de MPR en Stamboekgegevens bij 

Coöperatie Koninklijke CRV UA van de door u opgegeven dieren op te vragen voor de 

keuring en het publiceren van deze gegevens in de catalogus. 

c. De Stichting De Marktcommissie Rhenen neemt de verplichting op zich om de I&R-

meldingen correct uit te voeren. 

d. Het ondertekende inschrijvingsformulier moet ingeleverd zijn uiterlijk maandag 20 

februari 2023 in het Huis van de gemeente Rhenen, Nieuwe Veenendaalseweg 75, 

3911 MG Rhenen of per e-mail zijn toegezonden op marktcommissie@rhenen.nl. 

e. U kunt te allen tijde inlichtingen verkrijgen bij secretaris Kimberly Dowers op het 

gemeentekantoor Rhenen, per telefoon 0317-681684 of per e-mail 

marktcommissie@rhenen.nl.  

 

Artikel 4 

De inzenders zijn geen inschrijfgeld verschuldigd. 

 

Artikel 5 

a. Alleen klinisch gezonde dieren worden toegelaten, dus dieren vrij van diarree, hoesten, 

snotteren en huidaandoeningen, zoals ringschurft. Ook dieren, welke slecht ter been 

zijn, slechte klauwen hebben of zwakheid vertonen (zoals snelle vermoeidheid), zullen 

worden geweerd. 

b. De dieren zullen worden beoordeeld door de keuringsdierenarts, eventueel bijgestaan 

door een door de commissie aangewezen vertegenwoordiger bij de toegang tot de 

tentoonstellingshal (immers dan kunnen de gangen van het dier worden gecontroleerd). 

 

mailto:marktcommissie@rhenen.nl
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Artikel 6 

Hetzelfde dier kan slechts worden ingeschreven in één klasse (met uitzondering van de 

collecties en de categorie zogende koeien met eigen kalf). Staat een dier eenmaal 

ingeschreven in een bedoelde klasse, dan kan het alleen met goedvinden van de 

ringmeester worden overgeplaatst in een andere klasse. 

 

Artikel 7 

Het vee moet tussen 7.00 uur en 9.00 uur worden aangevoerd, terwijl het niet vóór 14.00 

uur van het tentoonstellingsterrein zal mogen worden verwijderd. 

 

Artikel 8 

a. De inzender moet te allen tijde zijn dieren van een geldig identificatiemiddel hebben 

voorzien (I&R-oormerken). 

b. Stieren van één jaar en ouder dienen voorzien te zijn van een neusring. 

c. Alle dieren moeten gedurende de tentoonstellingsuren van halsters zijn voorzien. 

 

Artikel 9 

Aan alle inzenders worden beschikbaar gesteld:  

1. labels, waarop de volgnummers zijn vermeld van de in de tentoonstellingshal te 

plaatsen dieren;  

2. een programmaboekje. 

 

Artikel 10 

De toegang tot de paasveetentoonstelling is gratis. Voor het parkeren is een parkeertarief 

van € 5,-- per auto vastgesteld. 

Programmaboekjes zijn verkrijgbaar op het tentoonstellingsterrein (secretariaat). 

 

Artikel 11 

De inzenders zijn verplicht de dieren op de door de commissie aangewezen plaats in de 

tentoonstellingshal te plaatsen en zich te houden aan de aanwijzingen van de commissie. 

 

Artikel 12 

De inzendende veehouders nemen aan de tentoonstelling deel voor eigen rekening en 

risico. De Stichting "De Marktcommissie" in Rhenen en de leden van haar bestuur 

aanvaarden generlei aansprakelijkheid voor schade aan of door op de tentoonstelling 

aanwezige dieren toegebracht, noch voor wijziging van de dierziekte-status van het bedrijf 

als gevolg van deelname, noch anderszins voor verlies van of schade aan dieren of 

voorwerpen. Dit risico blijft volledig voor rekening van de inzenders en deelnemers van de 

tentoonstelling.  

 

Artikel 13 

Het aanbrengen van reclamemateriaal, in de vorm van bijvoorbeeld een spandoek in de 

tentoonstellingshal, is in beginsel toegestaan.  

Voorwaarde is, dat: 

1. geen schade wordt toegebracht aan het gebouw; 

2. tevoren instemming van de commissie wordt verkregen. Hiervoor kan contact worden 

opgenomen met Jannet Methorst, telefoon 06-10248405 of via 

sponsoringpaasveerhenen@gmail.com. Wij gaan ervan uit dat hiervoor een redelijke 

vergoeding wordt betaald aan de Marktcommissie. 

 

 

mailto:sponsoringpaasveerhenen@gmail.com


   

 4 

Artikel 14 

In de rubriek “Voorgeleiding door de jeugd” hebben alleen geleiders in de leeftijd van 4 tot 

en met 12 jaar toegang. 

 

Artikel 15 

De keuring vangt aan te 9.15 uur. De deelnemers moeten er voor zorgen, dat volgens het 

daarvoor vastgestelde tijdschema, hun dieren tijdig aanwezig zijn in de keuringsring. 

Wanneer een dier te laat in de keuringsring is, is verdere deelname aan de keuring voor dit 

dier uitgesloten. Alle inzenders hebben zich te voegen naar de aanwijzingen van de 

commissie. 

 

Artikel 16 

a. De beoordeling van het ingezonden vee wordt toevertrouwd aan een commissie van 

deskundigen (de jury). 

b. Alle dieren moeten behoorlijk getoiletteerd worden voorgebracht. 

c. Behoudens het bepaalde in artikel 8 mag gedurende de keuring geen enkel dier van 

enig ander merkteken voorzien zijn dan van het door de commissie uitgereikte nummer. 

d. Bij de keuring zal alleen de eigenaar of geleider worden toegelaten. 

e. Mochten inzenders zich aan deze bepalingen niet houden, dan heeft de commissie de 

bevoegdheid tot uitsluiting van deelneming aan de keuring. 

 

Artikel 17 

a. Al naar gelang de beoordeling van de jury komt alle ingezonden vee in beginsel in 

aanmerking voor de beschikbaar gestelde prijzen. 

 

Artikel 18 

a. De jury is gerechtigd om dieren, die kenmerken vertonen als gevolg van twijfelachtige 

ingrepen, in haar oordeel met betrekking tot de waardering van deze dieren te 

betrekken. 

b. Elk jurylid is zelf verantwoordelijk voor zijn beoordeling en is hiervoor noch aan de 

commissie, noch aan de inzenders verantwoording verschuldigd. 

c. De inzenders onderwerpen zich aan het oordeel van de jury. 

 

Artikel 19 

Bij mogelijke vergissing of onjuiste opgaven voor de toekenning van de prijzen, beslist de 

commissie in hoogste ressort. 

 

Artikel 20 

De prijsuitreiking vindt plaats ter plaatse in de keuringsring en voor wat betreft de 

kampioensprijzen nabij het buffet in de tentoonstellingshal direct na afloop van de keuringen 

overeenkomstig het daarvoor opgestelde schema. 

 

Artikel 21 

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  

van kracht. De Stichting De Marktcommissie Rhenen is verantwoordelijke in de zin van de 

AVG en hecht zeer aan het op een juiste en zorgvuldige wijze van verzamelen en verwerken 

van persoonsgegevens van inzenders, sponsoren en bezoekers en overige 

geïnteresseerden in de jaarlijkse Paasveetentoonstelling Rhenen. Daarom vindt ons bestuur 

het vanzelfsprekend, dat de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt in 

overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van 

persoonsgegevens. Een adreslijst van potentiële deelnemers en het fotoarchief van de 

Marktcommissie wordt bewaard en beveiligd via de administratie van de gemeente Rhenen. 
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De lijst wordt uitsluitend gebruikt om betrokkenen jaarlijks uit te nodigen voor deelname aan 

de paasveetentoonstelling. Daarbij worden betrokkenen steeds in de gelegenheid gesteld 

zich van de lijst te laten uitschrijven. Op de dag van de paasveetentoonstelling worden foto’s 

gemaakt, waarvan een aantal ook via de website www.paasveerhenen.nl en de 

Facebookpagina Paasvee Rhenen zichtbaar zullen zijn. Een ieder is te allen tijde in de 

gelegenheid de Marktcommissie aan te geven niet op deze wijze herkenbaar in beeld te 

willen zijn. De Marktcommissie zal dan adequate maatregelen nemen om verspreiding te 

voorkomen.     

 

Artikel 22  

In alles, waaromtrent deze bepalingen verschil van opvatting mochten kunnen geven, beslist 

de marktcommissie. 

 
 
 

http://www.paasveerhenen.nl/

