19DEE EIE
EREN
NKEU
URING
G
TIJDEN
NS DE NATIIONALE KLE
EINVEETEN
NTOONSTEL
LLING VOOR
R KLEINVEE
E
orrganisatie : Het Neerh
hof Werk va
an den Akke
er-Land vann Aalst
21 en 22
2 OKTOBE
ER 2017 iin de GEM
MEENTEHA
ALLEN TE MERELBEKE
Het organisatiecomité van
v bovenverrmelde tentooonstelling orrganiseert voor de negenttiende maal een
eierenkeurinng. De keurinng zelf zal doorgaan op zzaterdagvoo
ormiddag va
an 9u00 tot 112u00 en geb
beurt in het
bijzijn van ppubliek. Iedeere deelnemeer ontvangt eeen persoonliijke exposanttenkaart vooor zover hij niet
n zou
deelnemen aaan de eigennlijke kleinveeetentoonstellling. Er worrdt geen inleg
ggeld gevraaagd. Sterker nog,
n het is dee
bedoeling ddat elke deelnnemer een kleine attentie ontvangt, in
n samenwerk
king met de fi
firma Verselee-Laga.

De inschrijvvingen zijn mogelijk
m
voor grote hoennders, krielen
n en park- en watervogelss. Het is de bedoeling om
m
zoveel moggelijk diversee rassen en/off variëteiten voor te stelleen en we doeen daarbij in het bijzondeer een oproepp
naar de versschillende sppeciaalclubs die
d op die m
manier een mo
ooie gelegenheid krijgen hun lievelin
ngsras(sen) tee
promoten. D
De dieren en de eieren dieenen ten laattste donderdaagavond 19 oktober
o
20177 in de
tentoonstelllingsruimten aanwezig tee zijn.
Per inzendinng vragen wiij: 10 à 13 eieren
e
die dee inzenders zelf
z op de volgende maniier zullen sch
hikken :
* 1 manndje met 6 eiieren ( collectie )
* 1 bordd met 3 eieren
n ( externe beoordeling
b
)
* 1 borddje met 1 ei ( interne beo
oordeling) E
EI NOG NIE
ET OPENEN
N !!
* 3 reserrve-eieren
+ een trrio kippen ( 1-2 ) van heet correspond
derend ras diie bij voorkeu
ur wel alle drie
d
van dezeelfde kleurslaag zijn. De diieren zelf wo
orden niet geekeurd. Wel wordt
w
gevraaagd ze
op een aaanvaardbare manier te sh
howen. Wat de
d vervanginng en vaccinaatie van diereen
betreft, gelden
g
dezelffde modaliteiiten als voor de gewone ttentoonstelling.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( hier afknipppen )

INSCH
HRIJVING
G EIEREN
NKEURING
G 21 en 22
2 OKTOB
BER 2017
( naam ) …
………………
………………
………………
… ( voornaaam ) ………
……………..
( straat ) …
………………
………………
………… ( huisnr. ) ……..
…
( postnr. ) ………. ( gemeente ) ……………
………………
…..

( tel. ) … / ……
………

( fokkerskaaart ) ………
………………
……..
( ras ) ……
………………
…………..…
…….. ( kleuurslag ) ……
………………
…… ( GH / KR )
RINGN
NUMMERS : haan : ……
……. hen : ………. heen : ……….
schrijft in voor de eierennkeuring geo
organiseerd ddoor ' Het Werk van den Akker-Landd van Aalst vzw'
v
tijdens de
d
kleinveetenttoonstelling op 21 en 22 oktober 201 7 , en voegt hierbij een geldig attestt van inenting.
Dit inschrijvvingsformuliier dient ten laatste op zoondag 1 oktober 2017 toee te komen biij
Geertt De Clercq , Klemhoutsstraat 99 te 9620 Zotteg
gem Tel. 009 / 361.17.12
2.
_____________________________________________________________________
________________________________________
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Vierr prijzen worrden uitgelooofd :

1. Eén algem
meen kampioeen eierenkeu
uring
2. Eén winnaaar voor de beste
b
collectiee
3. Eén winnaaar voor de beste
b
externe beoordelingg
4. Eén winnaaar voor de beste
b
interne beoordeling
b
Indiien de algem
meen kampioeen ook winnaaar wordt vann één of meeerdere van dee drie reeksenn, vervalt deeze prijs
naarr de tweede vvan die reekss behalve ind
dien deze op zijn beurt winnaar
w
is van
n één van de drie reeksen
n. Dan
gaatt die prijs vann reekskamppioen naar dee derde in diee reeks, enz. Het is in elk
k geval de beddoeling 4
versschillende fokkkers te honoreren.

19DEE EIE
EREN
NKEU
URING
G

TE
ER TOEL
LICHTING

De eieren
e
wordeen gekeurd naar
n de Engellse standaardd en door een
n Nederlandsse keurmeestter. De keurin
ng gaat
op punten
p
waarvvan de verdelling als volgt is :
exxterne keuriing
interne keeuring
vvorm
25
2
dooier
35
eiwit
35
ggrootte
15
1
eistreng
10
scchaal
20
2
luchtruimte 10
kkleur
20
2
10
frrisheid
20
2
frisheid
___
___

tootaal

10
00

_____

totaal

100

Eierren waarop vversiersels zijjn aangebraccht, vallen daaarbuiten en worden enkeel beoordeeldd op hun artiistieke
waaarde.
Bij de
d externe beeoordeling wordt
w
gekekeen naar de voorm van het ei
e ; de lengtee moet groterr zijn dan de
breeedte en de topp spitser dann de basis. Dee schaal magg geen oneffeenheden vertonen. Het ei moet schoon
n
zijn. De schaal m
mag niet poreeus zijn.
Bij collecties
c
mooeten de eierren precies op
p elkaar lijkeen en even groot zijn. Dee kleur mag aalleen versch
hillen
bij contrast-colle
c
ecties ( wat voor
v
deze eieerkeuring nieet het geval is
i ! ).
Bij de
d interne keeuring wordtt gekeken naar de dooier.. Deze mag geen
g
bloedsp
patten bevatteen en moet frisgeel
fr
van kleur zijn. Z
Ze moet mooi bol blijven, in het middden van het ei
e liggen en vastzitten
v
aann twee streng
gen, die
in het midden loopen. Als hett ei niet vers is, dan looptt de dooier uiit en wordt de
d inzending gediskwalifiiceerd.
De keurmeester
k
moet het ei openen
o
zond
der de dooierr te beschadig
gen (dus zelff geen eierenn openen aub
b).
__________________________________________________________________________
___________________________________
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