20STTE EIE
EREN
NKEU
URIN
NG
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
27 en 28
8 OKTOBE
ER 2018 iin de GEM
MEENTEHA
ALLEN TE MERELBEKE
Het organisatiecomité van
v bovenverrmelde tentooonstelling orrganiseert voor de twintiggste maal eeen eierenkeurring.
De keuring zelf zal doorrgaan op zaterdagvoorm
middag van 9u00
9
tot 12u
u00 en gebeuurt in het bijzzijn van publliek.
Iedere deelnnemer ontvanngt een perso
oonlijke expoosantenkaartt voor zover hij niet zou ddeelnemen aan de eigenliijke
kleinveetenttoonstelling.. Er wordt geeen inleggeldd gevraagd. Sterker
S
nog, het
h is de beddoeling dat ellke deelnemeer
een kleine aattentie ontvaangt, in sameenwerking m
met de firma Versele-Lag
V
ga.

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 25 oktober
o
20188 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 27 en 28
2 OKTOB
BER 2018
( 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 27 en 28 oktober 201 8 , en voegt hierbij een geldig attestt van inenting.
Dit inschrijvvingsformuliier dient ten laatste op doonderdag 4 oktober
o
2018 toe te komenn bij
Geert D
De Clercq , Klemhoutstraa
K
at 99 te 96220 Zottegem
m Tel. 09 / 361.17.12.
_____________________________________________________________________
________________________________________
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Vierr prijzen worrden uitgelooofd :

1. Eén algem
meen kampioen eierenkeeuring
2.
2 Eén winnnaar voor de beste collecttie
3.
3 Eén winnnaar voor de beste extern
ne beoordelinng
4.
4 Eén winnnaar voor de beste internee beoordelinng
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 gaat
die prijs
p
van reekkskampioen naar de derd
de in die reekks, enz. Het is
i in elk gevaal de bedoeliing 4 verschiillende
fokk
kers te honorreren.

20SSTE EIIERE
ENKE
EURIN
NG

TER TO
OELICHTING

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
kleu
ur zijn. Ze mooet mooi boll blijven, in het
h midden vvan het ei ligg
gen en vastzitten aan tweee strengen, die
d in het
mid
dden lopen. A
Als het ei niett vers is, dan
n loopt de do oier uit en wordt
w
de inzen
nding gediskkwalificeerd.. De keurmeeester moet heet ei openen zonder
z
de do
ooier te beschhadigen (duss zelf geen eiieren openenn aub).
__________________________________________________________________________
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