WEDSTRIJDREGLEMENT
van de NATIONALE KLEINVEETENTOONSTELLING 2016

provinciale wedstrijden van Oost-Vlaanderen
21 - 22 en 23 oktober 2016
georganiseerd door de kleinveevereniging
HET NEERHOF WERK VAN DEN AKKER-LAND VAN AALST
E‐mail : wvda.lva.merelbeke@scarlet.be

vzw

Website : www.neerhof‐aalst‐rhode.be

Door mijn inschrijving verklaar ik kennis te hebben genomen van het
reglement en de voorschriften inzake keuring.

Art. 1 : Algemeen reglement keuringen-tentoonstellingen.
De wedstrijden en de tentoonstelling worden ingericht volgens de voorschriften van het algemeen
reglement keuringen-tentoonstellingen van het Vlaams Interprovinciaal Verbond van Fokkers van
Neerhofdieren vzw (VIVFN) en van de Landsbond vzw (LFN), waaraan de deelnemers zich door hun
inschrijving automatisch onderwerpen.
Art. 2 : De keuring-tentoonstelling en de provinciale wedstrijden worden ingericht door de
kleinveevereniging ‘Het Neerhof Werk van den Akker-Land van Aalst vzw.
Inlichtingen te bekomen bij :
- Lieve Depaepe, Schellebellepontweg 17, 9820 Merelbeke,
 09/231.03.63
- de andere bestuursleden
(zie website of infoblad in het tijdschrift).
- de leden van het organisatiecomité

Art. 3 : De keuring en de tentoonstelling.
Plaats : Kloosterstraat 32 te 9820 Merelbeke (naast de brandweerkazerne).
Zaal : ‘Gemeentehallen’ Merelbeke.

Inkooien : woensdag 19 oktober 2016 van 16u00 tot 22u00
donderdag 20 oktober 2016 van 10u00 tot 12u00.
Keuring : donderdag 20 oktober 2016 vanaf 13u00.
Prijsuitreiking : zondag 23 oktober 2016 om 15u30 stipt.
Uitkooien : zondag 23 oktober 2016 vanaf 18u00 stipt.
Er wordt uitgekooid met gesloten deuren. Indien er geen problemen zijn, gaan de deuren open om
18u15. De uitkooiformulieren kunnen afgehaald worden op het secretariaat vanaf 17u45.
Officiële opening : vrijdag 21 oktober 2016 om 20u00 (op uitnodiging).
Iedere exposant en zijn familie is bij deze uitgenodigd.
De tentoonstelling is te bezoeken op : zaterdag 22 oktober 2016 van 10u00 tot 21u00

zondag

23 oktober 2016 van 10u00 tot 17u00.

Art. 4 : Volgende diergroepen en rassen zijn toegelaten.
Konijnen, cavia’s, hoenders, krielen, duiven, park- en watervogels.

Voor alle diergroepen zijn de officiële lijsten van de in België erkende rassen, soorten, variëteiten en
kleurslagen van toepassing.
LET OP!!! Alleen duiven van 2011 en jonger mogen tentoongesteld worden.

Art. 5 : Deelname provinciale wedstrijden.
Alleen dieren die een identificatieteken van de Landsbond vzw dragen, kunnen deelnemen aan de
provinciale wedstrijden. Tegelijk moeten de eigenaars van deze dieren in Oost-Vlaanderen wonen.
Inschrijvingen die voldoen aan deze voorwaarden, dienen in de kolom PW een 'X' te plaatsen.

Bijzondere prijzen, geschonken door de Provinciale Kring Oost-Vlaanderen en door de onderscheiden
commissies van Oost-Vlaanderen, kunnen alleen gewonnen worden als bovenstaande twee voorwaarden
zijn vervuld.
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Dieren met een ander (toegelaten) identificatieteken en dieren van exposanten woonachtig buiten de provincie,
komen wel in aanmerking voor alle andere prijzen buiten de provinciale.

Art. 6 : Fokkerskaart.
Het nummer van de fokkerskaart 2016-2017 dient op het inschrijvingsblad te worden vermeld.
Indien de deelnemer geen fokkerskaart heeft, betaalt hij, al naargelang het gaat om een eerste fokkerskaart van
het gezin of om een tweede, € 15,00 of € 3,00 supplementair bij zijn inschrijvingsgelden. Voor de betrokkene
wordt dan nog een fokkerskaart aangevraagd. Als het een laattijdige hernieuwing betreft, betaalt hij
supplementair € 5,00 administratiekosten.
Wanneer het gaat om een eerste fokkerskaart binnen het gezin, ontvangt hij ook een fokkersboek voor zover de
voorraad niet is uitgeput. Als eerste aanvrager van het gezin zal hij tevens de reeds verschenen nummers van het
tijdschrift “Het Vlaams Neerhof” van het lopende seizoen ontvangen voor zover deze nog beschikbaar zijn. De
volgende nummers van datzelfde seizoen worden hem automatisch toegestuurd.

Art. 7 : Identificatietekens.
Alle dieren dienen geïdentificeerd te zijn volgens de voorschriften van de Landsbond vzw.
Alle identificatienummers moeten volledig (letters en cijfers) worden meegedeeld, bij voorkeur op het
inschrijvingsblad of uiteraard ten laatste bij het inkooien.

Duiven geringd met ringen uitgereikt in 2010 en ouder worden niet meer toegelaten op de keuringen.
Bij de wilde park- en watervogels dienen de betrokken soorten (zie de rugzijde van het bestelformulier)
een nominatieve ring te dragen. Geen enkele andere ring kan op de tentoonstelling worden toegelaten.
Art. 8 : De inschrijvingen.
De inschrijvingen moeten uiterlijk op vrijdag 30 september 2016 in het bezit zijn van Martine Van Draege,
Velzekestraat 94 te 9620 Zottegem. Laattijdige inschrijvingen kunnen geweigerd worden.

De inschrijver is volledig verantwoordelijk voor onvolledige en/of onduidelijke inschrijvingen.
Aan alle exposanten wordt gevraagd aan te duiden, in de daarvoor voorziene kolom, over welke
diergroep het gaat, in het bijzonder deze van hoenders (GH) of krielen (KR).
De dieren moeten worden ingeschreven per ras, per variëteit, per kleur en verder in volgorde : man oud – vrouw
oud – man jong – vrouw jong. Er wordt gevraagd in te schrijven van groot naar klein (grote rassen eerst).

Gelieve voor de benaming van rassen, soorten en kleurslagen de "officiële standaarden" en de "officiële
lijsten van de in België erkende rassen en kleurslagen" van de Landsbond te volgen.
Art. 9 : Vervangen van dieren.
Het vervangen van dieren is toegelaten onder volgende voorwaarden : zelfde ras, zelfde variëteit,
zelfde kleur, zelfde ouderdom en zelfde geslacht.
Vervangingen bij het inkooien dienen te worden gemeld op het secretariaat. Na het sluiten van de
inschrijvingen op 30 september 2016, kunnen wijzigingen die niet ressorteren onder de hierboven
vermelde gevallen, niet meer aangebracht worden.
Art. 10 : Provinciaal afgevaardigde.
De afgevaardigde van het Provinciaal Verbond Oost-Vlaanderen is dhr. Theo De Vriese.
Art. 11 : Commissarissen.
Zijn aangesteld als commissaris voor de sectie :
konijnen
: Yvan Crucke, Frederick De Vetter, Steve Valcke
cavia's
: Claude Van Heghe
park- en watervogels : Jan De Moor, Thijs Vermeulen
hoenders en krielen : Sander Bauwens, Mario Genetello, Rudy Piro, Daniël Valentijn, Sven Van Steen
sierduiven
: Remi De Buck, Etienne De Vos, Willy Marchant

Art. 12 : Keurmeesters.
De volgende keurmeesters hebben reeds toegezegd. Deze lijst kan evenwel worden aangepast.
‐ Konijnen : HH. Gustave Chapelier (a), Eddy De Permentier (a), Dieter Plumanns (a), Theo Voorter.
‐ Cavia’s : HH. Luc De Donder (b), Eddy De Permentier (b), Dieter Plumanns (b).
‐ Park‐ en watervogels : Mevr. Brigitte Bervoets (c), Mevr. Martine Hoens (c), HH. Kevin Gchesquiere,
Vic Lambrighs (c).
____________________________________________________________________________________________________

WvdA-LvA

vraagprogramma kleinveetentoonstelling 2016

p. 2 / 6

‐ Hoenders en krielen : HH. Karel Belmans, Gert Calcoen, Christian Foncoux (d), Germain Deroissart,
Marc Lambrechts, Sebastien Libens, Jacques Rousseau (d), Pierre Sadaune (d),
Eddy Van Hoof, Andy Verelst.
‐ Duiven : HH. Luc Aerts (e), Marc De Buck, Marnicq Demeur (e), Juul Lauwers (e),
Luc Steppe, Lars Van Droogenbroeck, Filip Vierstraete.
Hoofdjury (de voorzitter is onderlijnd) :
park- en watervogels : (c)

konijnen : (a)
hoenders en krielen : (d)

-

cavia’s : (b)
sierduiven : (e)

Art. 13 : Deelnameprijs.
De deelnemingskosten bedragen € 3,00 per dier, zowel voor leden als voor niet-leden.
LET OP!!! Alleen park- en watervogels mogen per duo ingeschreven worden, duo’s moeten duidelijk
worden aangeduid op het inschrijvingsformulier. Elk dier wordt afzonderlijk gekeurd.

Art. 14 : Palmares.
De palmares is verplichtend voor alle deelnemers, één per gezin. De prijs bedraagt € 5,00.
De "Provinciale Kring Oost-Vlaanderen van fokkers van neerhofdieren" ondersteunt de provinciale wedstrijden
onder de vorm van een gratis palmares voor elke provinciale deelnemer (zie Art. 5) bij een inschrijving van
minimum 5 dieren per exposant.

Art. 15 : Inkom.
De prijs van een toegangskaart bedraagt € 4,00.
Reductiekaarten zijn gratis te bekomen bij de sponsors van de organisatie. Aan de inkom dient dan € 2,00 te
worden betaald. Zij zijn niet cumuleerbaar met andere kortingen.
De exposanten ontvangen bij het inkorven twee persoonlijke doorlopende tentoonstellingskaarten.
Leden in orde met hun bijdrage voor 2016 hebben recht op één gratis ingang op vertoon van hun lidkaart.

Kinderen jonger dan 12 jaar hebben gratis toegang.
Art. 16 : De betalingen van de inschrijvingsrechten.
De inschrijvingsrechten (deelname, palmares, gebeurlijk fokkerskaart) en eventueel het lidgeld voor
2017 dienen te worden gestort op rekeningnummer 142-0629465-57 (IBAN: BE09 1420 6294 6557 Bic code: GEBABEBB) op naam van ‘Het Neerhof Werk van den Akker-Land van Aalst vzw' .
Voor afwezige dieren wordt geen inschrijvingsgeld terugbetaald.
De inschrijvingsgelden moeten tegelijk met de inschrijving worden betaald. Indien het
verschuldigde bedrag op 6 oktober 2016 niet op het rekeningnummer BE09 1420 6294 6557 is gestort,
kan de inschrijving geweigerd worden.
Belangrijk : aan de exposanten die hun inschrijvingsgeld in een financiële instelling cash betalen, wordt
gevraagd om hun naam en fokkersnummer te laten vermelden in de rubriek mededeling + de reden
van betaling (expo okt. 2016).
Art. 17 : Prijzen.
Voor de trofeeën en geldprijzen : zie het prijzenschema.
De klassementsprijzen, de predikaatgelden en de gelden van de verkochte dieren zullen afzonderlijk
overgeschreven worden op de persoonlijke rekening.
Gelieve dus duidelijk uw rekeningnummer (IBAN) op het inschrijvingsformulier te vermelden
aub.
De prijzen en trofeeën die op zondagavond 23 oktober 2016 om 20u00 in de tentoonstellingshal niet afgehaald
zijn, vervallen. Gelieve goed het prijzenschema in gedachten te houden, de info te volgen in de cataloog en in de
hallen en de herhalingen op het einde van de prijsuitreiking tot aan het begin van het uitkooien, te volgen aub.

Art. 18 : De WAARDENSCHAAL.
Voor de berekening van prijzen wordt onderstaande waardenschaal gebruikt : zie art. 19.
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Art. 19 : Keuring met gebruik van de PUNTENSCHAAL.
Voor alle secties worden de puntenpredikaten gebruikt volgens onderstaand schema.
Binnen de sectie van de konijnen en de cavia’s wordt de keuring op punten toegepast, d.w.z. dat een optelsom
wordt gemaakt van de punten toegekend op elk van de rubrieken. Zowel in de rubrieken als in het eindresultaat
kunnen halve punten voorkomen. De vork van de puntenpredikaten wordt steeds gerespecteerd.
Het toegekende puntenpredikaat wordt voor alle secties zowel op de keurkaarten als in de cataloog vermeld.
Binnen hetzelfde ras zullen enkel de beste drie dieren geklasseerd worden. Als meerdere keurmeesters binnen dit
ras jureren, gebeurt dit na onderling overleg. Voor de aanduiding van de beste drie dieren per ras worden de
punten van 93 t/m 97 in rekening genomen.
vb1 : 97/1 ; 96/2 ; 94/3

vb2 : 96/1 ; 96/2 ; 95/3

vb3 : 95/1 ; 95/2 ; 93/3

vb4 : 95/1 ; 94/2 ; 94/3

KEURINGSSYSTEEM in België
SYSTEME de JUGEMENT en Belgique
BEWERTUNGSSYSTEM in Belgien
Note Chiffrée
Puntenpredikaat
Punktwertung
Konijnen en
Cavia’s
Pluimvee
Poils
Plumes
Kaninchen &
Geflügel
Cavias
97
97
96
96,5 - 96
95
95,5 - 95
94
94,5 - 94
93
93,5 - 93
92
92,5 - 92
91
91,5 - 91
90
90,5 - 90
0
0
/
/
NA
NA
AFW - ABS - ABW

Signification
Omschrijving
Beurteilung

Waardenschaal
Echelle des
valeurs

Nederlands

français

Deutsch

Werttabelle

excellent
prima
zeer goed
zeer goed
zeer goed
goed
vrij goed
voldoende
gediskwalificeerd
zonder beoordeling
niet aanvaard
afwezig

excellent
extra
très bon
très bon
très bon
bon
assez bon
satisfaisant
disqualifié
non jugé
non admis
absent

vorzüglich
hervorragend
sehr gut
sehr gut
sehr gut
gut
fast gut
befriedigend
deklassiert
nicht bewertet
nicht anerkannt
abwesend

8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0

Art. 20 : Voorrangsregels.
Bij gelijkheid van punten zijn de volgende voorrangsregels van toepassing voor alle diersoorten en in
onderstaande volgorde :
1) Het aantal toegekende hoogste punten primeert. Vb. op een reeks van 5 dieren behalen 3 liefhebbers 27 punten:
1) 96,5-96-95-93-92 (1 x 96,5 en 1 x 96) 2) 96-96-95-93-92 (2 x 96) 3) 95-95-94-94-94 (0 x 96 en 2 x 95)

2) Jong gaat vóór oud bij alle diersoorten, uitgezonderd bij de konijnen waar oud vóór jong gaat.
3) Mannelijk gaat vóór vrouwelijk bij alle diersoorten, uitgezonderd bij de duiven waar duivin vóór duiver gaat.
4) Vervolgens komen in aanmerking :
A. Bij de konijnen : de groepen vermeld in de standaard, in de hierna aangeduide volgorde :
groep 2 tekening, groep 7 bijzondere haarstructuur, groep 4 patroontekening
groep 3 verzilvering, groep 6 hangoren, groep 1 kleur, groep 5 wit.
De kleurdwergen worden, al naargelang het dier, ondergebracht in de
diverse groepen 1, 2, 3 of 4.
B. Bij de cavia’s :
1) op basis van de groepen in de hierna aangeduide volgorde :
langharige (alpaca>merino>angora>coronet>shelty>texel), rex,
borstelharige, satijn, gekruinde (Amerikaans>Engels), gladharige.
2) op basis van de variëteiten in de hierna aangeduide volgorde :
tekening, agouti, brindle, schimmel, eenkleurig, wit.
C. Bij de duiven : tekening vóór roek, kleur vóór wit.
D. Bij de hoenders : tekening vóór éénkleurig.
____________________________________________________________________________________________________
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Art. 21 : V
Verzorging van de dieeren.
Cfr. “richtllijnen comm
missie diereenwelzijn” van het Vlaaams Interp
provinciaal Verbond vaan Fokkers van
Neerhofdieeren vzw , van 4 junii 2005 (verrsie 17 meii 2008) en te raadpleggen op de website
w
vann de
Belgische kleinveelieefhebberij www.neerh
w
hofdieren.bee , niveau VIVFN
V
/ teentoonstellingen / vooor de
organisatorren.
Art. 22 : D
Dierengeneeeskundig to
oezicht.
Het diergenneeskundig tooezicht word
dt verricht dooor Mevr. veearts Tineke Bouw. Haarr beslissing is
i onherroepeelijk.
Alle dieren staan vanaf hun aankom
mst tot het einnde van de ten
ntoonstelling
g onder veterrinair toezich
ht.
Zieke of vaan ziekte verrdachte diereen zullen vaan de tentoon
nstelling worden verwijdderd en in een
e aparte ruuimte
worden onddergebracht. Er wordt geen
g
enkele kkost aangereekend bij eeen gewone aafzondering. Er kan well een
vergoeding gevraagd worden
w
voor tussenkomstt van de dierenarts voorr euthanasie of voor zorg
gen nodig inn het
kader van hhet welzijn vaan de dieren.

Art. 23 : V
Vaccinatie van
v de dierren.
De deelneemers diennen zich te houden aan de wettelijke
w
bepalingen
b
en voorscchriften inzzake
dierenwelzzijn en diereengeneeskun
nde.
In het bijjzonder inzzake de in
nentingspliccht dienen
n de inzenders zich strikt te houden
h
aann de
voorschriftten van de bevoegde
b
ov
verheden.
- alle koonijnen moetten vergezeld
d zijn van eeen geldig ineentingscertifiicaat (afgelevverd door eeen dierenartss) als
bew
wijs dat ze ingeënt zijn teg
gen R.H.D. zzowel type 1 als 2.

- alle hooenders en parkvogelss moeten veergezeld zijn
n van een geldig
g
inenttingscertificcaat (afgelevverd
dooor een dierenarts) alss bewijs ddat ze ingeënt zijn tegen
t
pseuudovogelpesst. (ziekte van
New
wcastle).
- alle duuiven moetenn vergezeld zijn van eenn geldig inen
ntingscertificcaat (afgelevverd door eeen dierenartss) als
bew
wijs dat ze ingeënt zijn teg
gen paramyxxovirose.

Let er op ddat het attesst niet vervaallen is op hhet ogenblik
k van de ten
ntoonstellinng en dat allle ingeschreeven
dieren er oop vermeld staan.
s
Hou daarbij
d
ook rekening met
m vervangiingen.
Een kopie van het oriigineel vacccinatie-bewiijs wordt bij
ij voorkeur samen met het inschrijjvingsformuulier
opgestuurdd. Deze koopie wordtt niet terugggegeven. Inkooien zonder
z
gelddig vaccin
natie-bewijs zal
geweigerd worden. Wij
W verwijzeen naar de m
modellen die terug te vinden zijnn in het fokk
kersboek 200162017 of opp de websitee www.neerrhofdieren.bbe . Alleen deze formu
ulieren wordden aanvaard.
Art. 24 : V
Verkoop.
De dierenn kunnen te koop gesteld woorden mitss de verk
koopprijs w
wordt aang
geduid op het
inschrijvinngsformulierr. Elke verk
koop gebeuurt via het secretariaat
s
. Tien proccent (10 %)) van de opp het
inschrijvinngsblad verm
melde verko
oopprijs koomt ten goed
de aan de inrichtende vereniging. De prijs inn de
cataloog, iss de prijs diie door de koper
k
wordt betaald.
De exposaanten die noog dieren wensen
w
te kooop te stelleen bij het in
nkooien bettalen € 1,00
0 per te kooop te
stellen dierr. Exposanteen die dit wensen
w
te dooen na de keeuring betalen € 1,50 peer dier.
Verkoopprrijzen wordeen in geen enkel
e
geval gewijzigd, tenzij aan de
d hierbovenn vermelde voorwaardeen.
De tatoeëeerkaart van elk te koop gesteld kkonijn dientt bij het ink
kooien op hhet secretarriaat te worrden
afgegeven.. Deze kaarrt wordt aan
n de nieuwee eigenaar gegeven. Ind
dien de tatoeeëerkaart niet aanweziig is,
wordt het ddier niet verrkocht.
Het verkooopbureau is open : zaaterdag 22 ooktober 2016 vanaf 10u
u00
zo
ondag 23 okktober 2016 vanaf 10u0
00 tot 16u000.
Verkochte dieren kunnnen vanaf zaterdag
z
22 oktober om
m 10u00 worrden meegeenomen. LET
E OP!!!
Alle verkoochte dieren
n moeten op
o zondag 223 oktober vóór 17u00
0 uit de tenntoonstellin
ngszaal zijn
n.

Allle dierren
wordeen gevo
oederd
door

tijdeens hun
n verbllijf
op on
nze
klleinvee
eshow.
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Art. 25 : H
Het is verbooden:
Het is de deelnemerrs en de beezoekers vverboden ko
ooien te op
penen, tenzzij in het bijzijn
b
van een
commissarris. Het orgaanisatiecom
mité wenst hhier beroep te doen op de fair-playy van alle deelnemers.
d
Het
is eveneens verboden honden in de
d tentoonsttellingszaal te brengen.
In de zaal ggeldt een allgemeen roo
okverbod.
Art. 26 : B
Burgerlijkee aansprakeelijkheid.
De burgerllijke aansprrakelijkheid
d van de deeelnemers-eexposanten, standhoudders en de bezoekers
b
t.o.v.
derden woordt niet gedekt
g
doorr een poliss. Zij zijn aansprakelijk voor dde schade die tijdenss de
manifestatiie door hen wordt aaangericht. D
Desgevallen
nd zullen de
d kosten vvan de herrstelling opp de
betrokkeneen verhaald worden.
Voor verliees of diefstal van bezitttingen vann personen of
o verenigin
ngen, brandd of welke schade
s
dan ook,
in de ruimsste zin van het
h woord, is
i de inrichttende veren
niging niet aansprakelijk
a
k.
De deelneemers en de bezoek
kers aan dde tentoon
nstelling dienen evenneens de normen
n
inzzake
brandbeveiiliging na tee leven en tee doen nalevven.
Art. 27 : O
Onvoorzien
ne gevallen..
Voor alle ggevallen die niet voorzzien zijn inn dit reglem
ment zal het bestuur en het organisatiecomité een
beslissing nnemen.
V
Voor de kleiinveevereniging ‘Het N
Neerhof Weerk van den Akker-Landd van Aalstt vzw’
De tenntoonstelling
gssecretariss
De voorziitter
Maartine Van Draege
Geert
G
De C
Clercq
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vo
oor de Proviinciale Krin
ng Oost-Vlaaanderen
De secretaaris
De coördinnator
Greta Ro
oels
Theo De V
Vriese
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor het Vlaams Inteerprovinciaaal Verbond
d van Fokkers van Neerrhofdieren vzw
v
De secretaaris
De voorziitter
Kris Borg
gers
Andy Verrelst

Zicht oop de wilde ganzen,
g
de eierenkeuring en de herkau
uwers - tento
oonstelling 20015. Foto: Jan
J De Moorr
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