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Art. 1 Tentoonstellingen 
 
In overeenstemming met art. 1.4 van de Algemene Reglementen van de F.I.P. voor het evalueren van 
Verzameling in wedstrijdverband op F.I.P. tentoonstellingen (GREV) zijn deze Voorlopige Richtlijnen 
ontwikkeld om gebruikt te worden bij alle verzamelingen in de “Open Klasse”. 
 
Art. 2 Verzamelingen 
 
Een verzameling in de Open Klasse ontwikkelt een onderwerp, volgens de keuze van de verzamelaar, 
en geeft hem de volledige vrijheid om deze op te stellen met als enige beperkingen de volgende 
punten: 

2.1 Het filatelistische materiaal moet ten minste 50% van de totale verzameling omvatten. 
2.2 Het niet – filatelistische materiaal mag niet dikker zijn dan 5mm, opdat het zou passen in 
de normale tentoonstellingskaders. 

 
Art. 3 Jureren van de verzamelingen 

 
3.1 De verzamelingen in Open Klasse zullen gejureerd worden door juryleden erkend door 
K.L.B.P. en deel uitmakend van de leden van de commissie Open Klasse. Zij worden, zoals in 
alle klassen aangeduid door de nationale commissaris Open Klasse in samenspraak met de 
commissaris voor jurywezen. 
3.2 De volgende criteria zullen gehanteerd worden om een objectieve jurering te bekomen: 

 
 
Titel, idee en creativiteit    20 
 
Behandeling      40 

Plan en ontwikkeling     20 
Onderzoek en kennis van het onderwerp 20 

 
Materiaal      25 

Staat en zeldzaamheid    15 
Intelligent gebruik en verscheidenheid van 10 
het niet filatelistische materiaal 

 
Presentatie      15 
 
Totaal       100 
 
 
Artikel 4: Bekroningen 
 
De behaalde punten gelden enkel voor het doorgroeien naar een hogere wedstrijdklasse.(ook voor 
kwalificatie internationaal)  
 
Op de regionale en nationale tentoonstellingen in België worden slechts prijzen toegekend aan de drie 
deelnemers met het hoogste punten aantal, zijnde de 1

ste
, de 2

de
 en de 3

de
 prijs, wat ook de behaalde 

bekroning moge zijn.  
 
Deze voorlopige bijzondere regels blijven van kracht tot dat de F.I.P. de definitieve bijzondere regels 
heeft gepubliceerd. 
Deze bijzondere regels werden aangevuld met “Aanvullende richtlijnen voor de opbouw van een 
verzameling Open Klasse” – zie 603.02.11 
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