
MAATSCHAPPIJ 
VAN LANDBOUW IN LI~lBUl\G. 

Maandelijksch blad. 1865. N° 5. 

PROGRAMMA 
DER 

TENTOONSTELLING VAN VEE 
te houden door de 

MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW IN LIMBURG 

TE WEERT. 

op Dingsdag den i2 September t8SS. 

V·EETENTOONSTELLIN-G. 
Art. I. Vóór negen ure des morgens moet al het mededinaend 

vee ter plaatse gebragt zijn. u 
Er zal voor ieder veesoort, in dit programma vermeld, eene 

afgeslotene plaats worden ingerigt. 
Ieder afzender moet voor zijn vee zorg dragen en ten dien 

einde een bekwaam persoon gelasten om daarbij te blij\'eJl, en 
onder geen voorwendsel hetzelve te verlaten. 

De stieren moeten behoorlijk voorzien zijn van de gebruike
lijke beteugeling.middelen. 

Art. 2. De inzenders moeten, behalve hunne namen, hoeda· 
nigheid en woonplaats, de noodige opgaven en bemj'ten iozen· 
den, aanduidende naar welk nummer vlln het prog-ramma de 
imender dingt. do kleur, den oudllrdom en het r.1S van het 
dier. voorts, dat het door hen ingezonden vee van hunnen stal 
afkomstig is en cr ter plaatse geene long- of andere besmettelijke 
ziekte beerscht · _ en wat de wllrkosseh betreft, dat het dier 
gedurende de Îaatste drie maanden, waarlijk arbeid verrigt 
heeft. 

Die bewijQ:en moeten gewaarmerkt lijn doo.r den Burgemeester 
dex: gemeente, waar' de inzender wOOllachtlg I S, en .aan den secre
taris der speoiale oommissie voor dd tentoonstelling, den heer 
Van Leent, te Weert, vóór ~5 Augustus ingezonden worden. 
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Art. 3. Alleen de in'Lenders welke in het Hertogdom woonach
tig 'Lijn, worden ter mededinging naar de uitgeloofde prijzen 
toegelaten . 

Nogthans zal aan het vee door vreemden of door personen 
buiten de provincie wonende ingezonden , de tentoonstelling 
vergund worden. 

Art. 4. Het vee mag niet voor één uur des namiddags van de 
plaats der tentoonstelling worden afgehaald. 

Art. lSo De prijzen uitgeloofd VOor dekhengsten en stieren, 
zullen slechts voor de h elft bij de prijsuitdeeling worden afbe
taald, wIlende de tweede helft slechts voldaan worden na 
1 Julij '1866, op een getuigsehrift van de Burgemeesters der 
respectieve gemeentl.'n, houdende dat de respectieve bekroon
de hengsten en stieren gedurende den springtijd van i86:S;66 
zijn gebruikt geworden, 

De prijsuitdeeling heeft plaats door het Hoofdbestuur der 
maatschappij. 

Art. 6. De volgende prij'l.en worden uitgeloofd aan de befte 
der navolgende veesoorten: 

PAARDEN. 

1. DEKHENGSTEN. 

Werkpaarden, met paardstanden. 

Eerste prijs 70 guJden. 
Tweede . lSO 
Derde 30 

IT. VEULEN-MERRIEN. 

Werkpaarden, met paardstandelI. 

Eerste prtis 
Tweede • 
Derde 

55 gnld en. 
40 
20 

111. JONGE PAARDEN OF VEULENS. 

Ten minsten één jam' ottd en 1I0r; geelIe paardstandelI 
hebbellde. 

Bengstveulem : Eerste prijs 
» 'fweeue • 

Merrie-veulens : Eerste 
» Tweede • 

30 guJden. 
20 
25 
15 



HOORNVEE. 
I. RIJ- OF SPRINGSTIEREN. 

Van ten minste twee tanden. 
Eerste prijs 50 gulden. 
Tweede. 30 
Derde 15 

Il. JONGE STIEREN. 

Met kal'vertanden. 

Eerste prijs: 25 gulden. 
Tweede» US » 

UI. l\lELKKOEIJEN. 

Van ten minste twee tanden. 

Eerste prijs 
Tweede » 
Derde 

40 gulden. 
30 
20 

IV. VAARZEN. 

Met kalverstanden , doch ten minste één jaa·/' o~,d. 
Eerste prijs : 215 gulden. 
Tweede» 115 » 

V. WERKOSSEN. 

Eerste prijs : '15 gulden 
Tweede» 10 • 

VI. VETTE KALVEREN. 

Eerste prijs: 15 gulden. 
Tweede. 10 

De prijzen voor werkossen en vette kalveren, zÜn ui tgeloofd 
door de heeren Corbey te Wessem, ~lagnée te Horn, en BloemarLS 
te Weert, Coenen, burgemeester van Wecrt. en Vullers. burge
meester van Nederweert; a llen leden der speciale co mmissie \'001' 

de tentoonstell ing. 

VAHKENS EN SCUAPEN. 
l. VARKENS. 

Becren : Eel'stc prUs 15 t~uldon . 

" Tweedc » 10 » 
'l.eu(Çcn : Eerste lIS ), 

» Tweede » 10 » 



Bokken: 

Oo\jen ; 

36 

II. aCU!PEN. 

Eerste prijs 
Tweede • 
Eerst~ 
Tweede • 

10 gulde~. 
IS » 

10 
5 

ALGEMEENE BEPALINGrEN. 

Art. 7. Wanneer het Jurij twee mededingende dieren den
t.elIden prijs waardig: keurt, a}s b~~ittende in gelijke mate de 
noodiCTe yerdiensten, dan zal dIe pr\ls met den volgenden zamen
ge"ol'~d en heL totaal bedr~g geliJkelijk verdeeld worden. In 
"'e"81 "die omstandigheid zich opdoet voor eenen laatsten prijs, 
dan zal die tusschen de twee mededingers verdeeld worden. 

Art. 8. De prijsuitdee\ing heeft plaats te Weert, op 12 Sep
tember , na de tentoonstelling. 

Art. 9. Aan landbouwwerktuigen en gereedschappen, die 
ter toon ingezonden, en waarvoor op de plaats der vcetentoon
stelling eene geschikte plaats zal worden aangewezen, en na 
onderzoek doelmatig bevonden, kali een vercerend getuigschrift 
worden toegekend. 

Art. iO. De leden der l\laatschappij van laudbouw in Limburg, 
hebben voor 7.Îch en eéne vrouw, op verloon van hun bewijs van 
lidmaatschap voor 1865, vrijen toegang tot de plaats der ten
toonstelling. 

De inzenders, geene leden 1!ijnde, hebben mede vr\jen toegang 
voor hun persoon, mits zij bij het inkomen hunnen naam op 
eene daartoe voorhanden 7Jjnde lijst teekenen. 

De personen, noch inzende118, noch lede" zijnde, moeten bij de 
intrede 25 centen betalen. 

Aldus voorgesteld door de speciale commissie voor de tentoon
stelling in hare vergadering van 6 Junij 1861>' 

De Secretaris, 

VMi LU1'<:r 

De Voorzitte,', 

COENEN, 

~oedgekeurq doOl; he~ Hpofdbestuur. 

Maastricht, 10 Junij 18611. 

De Voorzt·tte,·, 

L. DI! VILLERS ~I! PITÉ. 

De Secretaris, 

G. n. FIUI<QulnT, 
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TENTOONSNELLING 
, ' i\N VEE, 

gebonden te Weert, op 1~ fiepte_ber 'l8.~. 

(TITI.OVING DIm pn."zl:.· : 

PAAROEN. 

Dekhengsten: i ste prijs: 70 gl. : P. Coopmans, van Broekhu.i· 
zen "orst. 

2de 50)) wed. Pijl., van chinncg. 
3cJe » 30» J.P.Kallen,van3\ullSterge-

leen. 
Veulen·merriën : lste prijs: 5ö gl. : 1. Rutten, van Beegden. 

2de • 40» Joh. Cuypers, ~an LinTle, 
:!Iele )) 20» G. Jellcken, vallll.e1den, 

Hengstveulens: lste prijs: 30 gl. : wed. Hendri ks. vnn Swalmen 
2de )) 20. ni et toegek~nd. 

Merrieveulens: 1 ste prijs: 25 g1. : wed. Hendriks, van walmen 
2de » H)) J. Samper" van Linne. 

HOORNVEE. 
Rijstieren : Iste prijs: 50 gl. : Joh. Cuijpers. "an Linne. 

2de » :30» Th. Vogels. van Wessem 
3(le » 15» H. Srheepers, van ·Weert. 

Jonge stieren: :Isle prijs: 2ö g1. : wed . Hendl'iks. van Sw"lmen. 
2de » Hl» Joh. Cllijpers. van Lil\IH~. 

nlelkkoeij en: lsle prijs : 1,0 gl. : L. ~hgn~c. V,ln Horn. 
'2de SO. J. Cuijpcrs, ynn Linne. 
3de 20, J. Buonûn. ",Hl Nt'cJ'. 

Vaarlen : lste prijs : ~5 gl. : L. Ma!,nt'r, van Horn. 
'2, le • 1!S. J. E,' t' l's. I'an lh'rn. 

Wer1(osscl1 : 151e prijs: l iS 8'1. : '\Y. ",IJl Liel·Ûp. "'\11 ''\''-''ft. 
~ll1o » ,,\0 , P. Vinl'kcrs. ' Uil \",,'rt. 

Ve~to kolvcvel1 : 1stc [ll'ÜS : 1 ~ j ~ l. : G. Mt·l·tl'Il~ , ":tu \'\· ,·\.'r~. 
2dc » 10. A. Th"l\lli$~\.·n . 1'.\1\ "<,<,rt. 

Boeren: hl,c prDs : 
2.,10 

Zou gen : IslO I'l'ÜS : 
'lda I) 

VA l\"EN~ . 
l il (~1. : U. àl. E" ~rs, ,' ,Hl Son'lwlIl. 
10 » H. Hndct1l;1krs. \';lll HCÜluui~en , 
lü g l. : n. ~r. E'·ers. \'.In Se~~llum, . 
10 . Th. B,\QUl'J\ ~ll U. Riltekens, bel' 

den "uu ' Veert . 



Bokken: 1ste prijs: 
~de » 

Ooijen : 1 ste prij. : 
2de » 
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SCHAPEN. 

10 gl. : Joh. Cuijpers. van Linne. 
5. J. Evers, van Horn. 

10 gl. : Joh. Cllijpers, van Linne. 
5. J. Evers, van Ilorn. 

Er waren aanwez.ig : 
Pa" rd en : Dek hengsten 8 

Veulen·merriën ~7 
Hengstveulens 1 
~l errie\'eu lens 9 

Booruvee : Rijstieren 8 
Melkkoeijen 42 
Vaanen 1.3 
Werkossen 7 
Velte ka Iveren 8 

Varkens: Beeren 4 
Zeugen 7 

Schapen: Bokken H 
Ooijcn 11 
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