Nationale Wedstrijden 2016-2017

gemeenschappelijk transport

Onze kleinveevereniging zal instaan voor gemeenschappelijk transport
van de dieren en dit in eerste instantie voor de aangesloten leden 2016‐
2017. Dat transport zal vanop de Carpoolparking te Merelbeke
vertrekken op donderdag 19 januari 2017. Nadere info volgt nog voor de
deelnemers, maar elkeen die er gebruik wil van maken, bezorgt zo vlug
mogelijk een goed leesbare kopie van zijn inschrijvingsformulier aan uw
voorzitter via de post of beter nog, via email, gebruik makend van het
electronisch inschrijvingsformulier dat u tegelijk aan Andy Verelst (die de
inschrijvingen centraliseert en verwerkt) en aan uw vereniging op het
adres : wvda.lva.merelbeke@scarlet.be. U vermeldt het telefoonnumer
waarop we u ten alle tijde, zeker op zondagavond bij terugkeer, kunnen
bereiken alsook of het om een heen‐ en/of terugreis gaat.

Nationale Wedstrijden 2016-2017

Vraagprogramma

1.

De Nationale Wedstrijden worden ingericht volgens de richtlijnen van de Landsbond van Fokkers van
Neerhofdieren vzw en het algemeen tentoonstellingsreglement van de beide Interprovinciale Verbonden van fokkers
van neerhofdieren vzw, waaraan de tentoonstellers zich door hun inschrijving automatisch onderwerpen.
2.
De Nationale wedstrijden worden georganiseerd door de ASBL Les Eleveurs Luxembourgeois de Saint-Hubert en
Le Petit Elevage Ardennais de Bastogne, in samenwerking met de Landsbond. Zij gaan door in de Ancien Marché
Couvert de et à Bastogne – Zoning I – rue du Marché Couvert, 41.
3.
Programma :
Donderdag 19/01/2017: 15-22u inkooien
Vrijdag 20/01/2017 : 7u30-12u keuringen
19u officiële opening
18-22u toegang voor de deelnemers
Zaterdag 21/01/2017 : 9-21u toegang voor het publiek
10-21u verkoop van dieren
Zondag 22/01/2017 :
9-17u toegang voor het publiek
9-14u verkoop van dieren
15u prijsuitreiking
18u uitkooien
Alle tentoonstellers zijn vriendelijk uitgenodigd op de receptie die zal plaatsvinden op vrijdag 20 januari om 19u.
Overnachtingsmogelijkheden kunnen geconsulteerd worden op de websites van Asbl Petit Elevage Ardennais de
Bastogne (www.peabastogne.com) en Asbl Les Eleveurs Luxembourgeois de Saint-Hubert
(www.leseleveursluxembourgeois.be).
4.

Geen enkele toestemming tot voortijdig uitkooien zal verleend worden. Het uitkooien zal aanvangen zodra de
prijsuitreiking beëindigd is (± 18u). Er wordt uitgekooid met gesloten deuren. Indien er geen problemen zijn,
kunnen de deuren opengaan. Aan de uitgang worden controles uitgevoerd.
5.
De toegangsprijs bedraagt € 3,00. De toegang voor kinderen onder de 12 jaar is gratis. Iedere tentoonsteller krijgt
een gratis doorlopende toegangskaart voor 2 personen.
De inschrijvingsformulieren dienen ten laatste op 30 december 2016 aan te komen bij Verelst Andy ,
Roldragersweg 36 te 3581 Beverlo. Inschrijvingen worden ook aangenomen via E-mail : andy.verelst@skynet.be
Het formulier is terug te vinden op de website van de Landsbond: www.neerhofdieren.be of www.abassecour.be, Asbl Petit Elevage Ardennais de Bastogne (www.peabastogne.com) et Asbl Les Eleveurs
Luxembourgeois de Saint-Hubert (www.leseleveursluxembourgeois.be).
Voor bijkomende inlichtingen :
De voorzitters van de inrichtende verenigingen :
THOMAS Raymond  0471/28 82 85 E-mail : thomas.raymond51@gmail.com
DELAHAYE Johan  0494/04 65 38 E-mail : johandelahaye5@gmail.com
Secretaris van de Nationale wedstrijden :
SULEAU Serge  0495/31 79 91 ou 061/68 82 08 E-mail : peabastogne.serge.suleau@gmail.com
De inschrijvingsgelden dienen gelijktijdig gestort te worden op rekeningnummer:
BE50 7320 4103 7418 op naam van Concours Nationaux
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 3,00 per dier. Per tentoonsteller worden € 2,5 administratiekosten aangerekend. De prijs van
de verplichte catalogus (één per gezin) bedraagt € 5,00.
De deelnemingsgelden van afwezige dieren zullen in geen enkel geval worden terugbetaald.
7.
Mogen aan de nationale wedstrijden deelnemen : alle liefhebbers die in het bezit zijn van een geldige fokkerskaart
uitgegeven door het VIVFN vzw of het AIWEABC asbl voor het seizoen 2016-2017, alsook buitenlandse fokkers
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van landen die voor de betreffende sectie zijn aangesloten bij de Europese Entente. Enkel in België erkende rassen,
soorten en kleurslagen worden gekeurd.
Alle dieren moeten geïdentificeerd zijn volgens de voorschriften van de Landsbond en de Europese Entente. Het
nummer van het identificatieteken dient op het inschrijvingsbulletin vermeld te worden.
Duiven gemerkt met ringen uitgereikt in 2010 of vroeger, mogen niet meer worden tentoongesteld.
Naast de identificaties van de Landsbond (met kenteken B) worden ook de identificaties van landen die voor de
betreffende sectie zijn aangesloten bij de Europese Entente, toegelaten.
De nationale titels van raskampioen zijn evenwel gereserveerd voor dieren met een LFN-identificatieteken en van
een fokker met ‘Belgische’ fokkerskaart.
De dieren dienen per diersoort, ras, variëteit of kleurslag te worden ingeschreven in deze volgorde : mannelijk oud,
vrouwelijk oud, mannelijk jong, vrouwelijk jong. De organisatoren wijzen iedere verantwoordelijkheid af voor
slecht of onduidelijk ingevulde inschrijvingsformulieren.
Ingeschreven dieren mogen enkel vervangen worden door dieren van hetzelfde ras, kleurslag en geslacht. De
nieuwe vervangnummers of afwezige dieren dienen bij het inkooien aan het secretariaat gemeld te worden.
Alle dieren moeten vrachtvrij in de tentoonstellingsruimte afgeleverd worden.
Alle dieren staan vanaf hun aankomst tot het einde van de tentoonstelling onder veterinair toezicht. Zieke dieren of
van ziekte verdachte dieren zullen verwijderd worden en in de ziekenstal worden ondergebracht. De beslissing van
de dierenartsen is onherroepelijk.
Tijdens de keuring zullen de keurmeesters afzonderlijk werken. Alleen de officiële afgevaardigden en helpers
aangeduid door de inrichtende vereniging, mogen in de tentoonstellingsruimte aanwezig zijn. De beslissingen van
de keurmeesters zijn onherroepelijk.
De volgende keurmeesters werden uitgenodigd (onder voorbehoud). De namen van de leden van de hoofdjury zijn
onderstreept. De voorzitter is aangeduid met (*).
Konijnen : Gustave Chapelier (*), Albert Stassin, Guido Gilissen, Ludovic Bauthière, Eddy De Permentier,
Richard Deravet, Wilfried De Witte, Yvette Fontaine, Cédric Maive, André Panis, Rudi Pauwels, Dieter
Plumanns, Michel Quintin, Harald Reuter, Theo Voorter.
Cavia’s : Richard Deravet (*), Luc De Donder, Sandra Vandenbussche.
Duiven : André Legrand (*), Jean Coopmans, Juul Lauwers, Marnicq Demeur, Fernand Dewez, Jean-Pierre
Nérinckx, Peter Paridaen.
Hoenders : Pierre Sadaune (*), Philippe Streel, Jacques Rousseau, Ruben Boonen, Jocelyne Brouez, Marc
Lambrechts, Roger Struyf, Eddy Van Hoof, Karel Van Loy, Quentin Vannerom.
Park- & Watervogels : Christian Foncoux (*), Boudewijn Goddeeris, Vic Lambrighs, Gerard Lambrighs.
Voor alle secties worden de puntenpredikaten gebruikt (zie website www.neerhofdieren.be). Binnen de sectie van
de konijnen en de cavia’s wordt verplicht de keuring op punten toegepast. Het toegekende puntenpredikaat wordt
voor alle secties zowel op de keurkaarten als in de cataloog vermeld.
Voor de berekening van prijzen wordt de waardenschaal gebruikt (zie website www.neerhofdieren.be).
Bij gelijkheid van punten zijn de volgende voorrangsregels van toepassing voor alle diersoorten en in deze volgorde:
 Het aantal toegekende hoogste punten primeert.
 Jong gaat vóór oud bij alle diersoorten, uitgezonderd bij de konijnen.
 Mannelijk gaat vóór vrouwelijk bij alle diersoorten, uitgezonderd bij de duiven.
 Vervolgens komen in aanmerking :
Konijnen : groep 2 (tekening) > groep 7 (bijzondere haarstructuur) > groep 4 (patroontekening) > groep 3
(verzilvering) > groep 6 (hangoren) > groep 1 (kleur) > groep 5 (wit).
Cavia’s : eerst op basis van de groepen in de volgorde : langharige (alpaca > merino > peruviaan > coronet
> sheltie > texel), rex, US teddy, borstelharige, satijn, gekruinde (Amerikaans > Engels) en gladharige.
Daarna op basis van de variëteiten in de volgorde : tekening, agouti, brindle, schimmel, eenkleurig en wit.
Duiven : tekening vóór roek, kleur vóór wit.
Hoenders : tekening vóór éénkleurig.
Inzake huisvesting, voeding en diergezondheid zullen de richtlijnen van de Waalse commissie dierenwelzijn
opgevolgd worden. De inrichtende vereniging zal vanaf het inkooien voor de voeding en de verzorging van de
dieren instaan. Alle kooien zullen voorzien worden van eet- en drinkbakjes. Een bewakingdienst zal tijden de
tentoonstelling ingezet worden.
Tijdens de tentoonstelling is het strikt verboden de dieren aan te raken of te plagen. Het gebruik van keurstokjes is
eveneens verboden.
De ingeschreven dieren kunnen te koop gesteld worden, zo dit bij het inschrijven door de verkoper vermeld wordt
op het inschrijvingsformulier.
Bij verkoop van konijnen moeten eveneens de merkkaarten afgegeven worden aan het secretariaat, zoniet kunnen de
te koop gestelde dieren niet verkocht worden.
De verkoopprijs aangeduid op het inschrijvingsformulier zal met 10 % verhoogd worden. Dit percentage komt toe
aan de inrichters voor bemiddeling en is ten laste van de koper die de nettoprijs betaalt die in de catalogus wordt
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vermeld. Het bedrag dat ten goede komt aan de fokker zal achteraf uitbetaald worden door overschrijving.
Iedere verkoop moet via het verkoopkantoor van het secretariaat plaatsvinden.
In geval een liefhebber zijn dier niet meer wenst te verkopen, zal hij het zelf terug moeten kopen.
De verkoopprijs die op het inschrijvingsformulier staat, mag niet veranderd worden. Fokkers die na de inschrijving
dieren te koop stellen, zullen hiervoor € 1,00 per dier betalen.
De verkoop van dieren zal doorgaan onder voorbehoud van wettelijk opgelegde beperkingen en starten op zaterdag
om 10u en eindigen op zondag om 14u. De verkochte dieren mogen enkel in aanwezigheid van een commissaris
worden uitgekooid, kunnen worden meegenomen vanaf zaterdag 12u en dienen uit de tentoonstellingszaal ten
laatste op zondag om 15u verwijderd te zijn.
Inzake de inentingsplicht dienen de inzenders zich strikt te houden aan de voorschriften van de bevoegde
overheden.
- alle pluimvee (hoenders en parkvogels) moet vergezeld zijn van een geldig inentingscertificaat (afgeleverd
door een dierenarts) als bewijs dat het ingeënt is tegen pseudovogelpest. (Ziekte van Newcastle).
- alle duiven moeten vergezeld zijn van een geldig inentingscertificaat (afgeleverd door een dierenarts) als
bewijs dat ze ingeënt zijn tegen paramyxovirose.
- alle konijnen moeten vergezeld zijn van een geldig inentingscertificaat (afgeleverd door een dierenarts) als
bewijs dat ze ingeënt zijn tegen RHD-1 en RHD-2.
Een fotokopie van het attest van vaccinatie dient vooraf bij het inschrijvingsformulier gevoegd te worden, zoniet
wordt de inschrijving zonder meer geweigerd. Het is noodzakelijk de attesten opgemaakt door de Landsbond, te
gebruiken. Deze fotokopieën blijven ter beschikking van de organisatie.
Klachten betreffende de prijzen moeten aan het secretariaat worden meegedeeld, ten laatste twee uren voor de
aanvang van de prijsuitreiking.
Alle gevallen niet voorzien in dit reglement, zullen door de Landsbond, in functie van de nationale afgevaardigde,
beslecht worden. Na een termijn van 30 dagen worden geen klachten meer aanvaard.
De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen van welke aard en oorsprong dan ook.
Ongevallen voorkomend op de voorziene parkeerplaatsen, vallen eveneens buiten haar verantwoordelijkheid.
Afgevaardigde van de Landsbond is de Heer Theo De Vriese.
Voor de inrichtende verenigingen
Serge Suleau
Johan Delahaye
Secretaris
Voorzitter Bastogne
Voor het A.I.W.E.A.B.C. asbl
André Michaux
André Legrand
Jean-Pierre Nérinckx
Secretaris
Ondervoorzitter
Voorzitter
Voor de Landsbond van Fokkers van Neerhofdieren vzw
André Legrand
Lars Van Droogenbroeck
Andy Verelst
Ondervoorzitter
Secretaris
Voorzitter
Raymond Thomas
Voorziter Saint-Hubert

PETSHOP DE ROSKAM
Roskamstraat 22

9820 Merelbeke

Tel. 09 / 230.85.94
Alle weekdagen open van 9h00 tot 19h30
Zaterdag open van 9h00 tot 18h00
Maandag gesloten

UW DIEREN ZIJN ONZE ZORG !!!
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