WEDSTRIJDREGLEMENT
van de NATIONALE KLEINVEETENTOONSTELLING 2018

provinciale wedstrijden van Oost-Vlaanderen
26 - 27 en 28 oktober 2018
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).
Art. 3 : De keuring en de tentoonstelling.
Plaats : Kloosterstraat 32 te 9820 Merelbeke (naast de brandweerkazerne).
Zaal : ‘Gemeentehallen’ Merelbeke.
Inkooien : woensdag 24 oktober 2018 van 16u00 tot 22u00
donderdag 25 oktober 2018 van 10u00 tot 12u00.
Keuring : donderdag 25 oktober 2018 vanaf 13u00.
Prijsuitreiking : zondag 28 oktober 2018 om 15u30 stipt.
Uitkooien : zondag 28 oktober 2018 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 26 oktober 2018 om 20u00 (op uitnodiging).
Iedere exposant en zijn familie is bij deze uitgenodigd.
De tentoonstelling is te bezoeken op : zaterdag 27 oktober 2018 van 10u00 tot 21u00
zondag
28 oktober 2018 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 2013 en jonger mogen tentoongesteld worden.
Art. 5 : Deelname provinciale wedstrijden.
Sinds dit tentoonstellingsseizoen worden de provinciale kampioenschappen opengesteld voor alle
liefhebbers-exposanten met een geldige Vlaamse fokkerskaart en waarvan de dieren drager zijn van een
identificatieteken van de Landsbond.
Inschrijvingen die voldoen aan deze voorwaarden, dienen in de kolom PW telkens een 'X' te plaatsen.
Bijzondere prijzen, geschonken door de Provinciale Kring Oost-Vlaanderen, door de onderscheiden commissies
of door mandatarissen van Oost-Vlaanderen, kunnen alleen gewonnen worden op voorwaarde dat de eigenaars
van deze dieren in Oost-Vlaanderen wonen.
Dieren met een ander (toegelaten) identificatieteken en dieren van exposanten zonder Vlaamse fokkerskaart,
komen wel in aanmerking voor alle andere prijzen.
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Art. 6 : Fokkerskaart.
Het nummer van de fokkerskaart 2018-2019 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 2012 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 donderdag 4 oktober 2018 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 5 oktober 2018, kunnen wijzigingen die niet ressorteren onder de hierboven vermelde gevallen, niet meer
aangebracht worden.
Art. 10 : Provinciaal afgevaardigde.
De afgevaardigde van de Provinciale Kring Oost-Vlaanderen is dhr. Theo De Vriese.
Art. 11 : Commissarissen.
Zijn aangesteld als commissaris voor de sectie :
konijnen
: Yvan Crucke, Frederick De Vetter, Claude Van Heghe
cavia's
: Steve Valcke
park- en watervogels : Raf De Clercq, Jan De Moor
hoenders en krielen : François Garcet, Rudy Piro, Daniël Valentijn, Sven Van Steen
sierduiven
: Remi De Buck, William De Vuyst, Willy Marchant, Rudi Mortier
Art. 12 : Keurmeesters.
De volgende keurmeesters hebben reeds toegezegd. Deze lijst kan evenwel worden aangepast.
‐ Konijnen : HH. Eddy De Permentier (a), Rudy Pauwels (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. Boudewijn Goddeeris (c), Kevin Gchesquiere
‐ Hoenders en krielen : HH. Karel Belmans, Gert Calcoen, Germain Deroissart, Christian Foncoux,
Marc Lambrechts, Jacques Rousseau (d), Pierre Sadaune (d),
Roger Struyf (d), Eddy Van Hoof, Quentin Vannerom, Andy Verelst
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‐ Duiven : HH. Luc Aerts (e), 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 exposant in het bezit van een geldige
Vlaamse fokkerskaart bij een inschrijving van minimum 5 dieren per exposant.
Art. 15 : Inkom.
De prijs van een toegangskaart bedraagt € 4,00.
Reductiekaarten zijn niet cumuleerbaar met andere kortingen. Aan de inkom dient dan € 2,00 te worden betaald.
De exposanten ontvangen bij het inkorven twee persoonlijke doorlopende tentoonstellingskaarten.
Leden in orde met hun bijdrage voor 2018 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 2019 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 10 oktober 2018 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. 2018).
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 28 oktober 2018 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.
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.
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Binnen hetzzelfde ras zulllen enkel dee beste drie ddieren geklasseerd worden. Als meerddere keurmeeesters binnenn dit
ras jureren, gebeurt dit na
n onderling overleg. Vooor de aanduiiding van de beste drie diieren per ras worden de
punten van 93 t/m 97 inn rekening geenomen.
vb1 : 97//1 ; 96/2 ; 94/3
9

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

vb3 : 95/1 ; 95/2 ; 93/33

vb4 : 95//1 ; 94/2 ; 94/3
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9
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0
/
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urteilung

Waardensch
W
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zeer gooed
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zeer gooed
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z
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extra
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s
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non admis
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8
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6
5
4
3
2
1
0
0
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0

Art. 20 : Vooorrangsreggels.
Bij gelijkheid van puunten zijn de
d volgende voorrangsregels van toepassing
t
vvoor alle diiersoorten en in
onderstaandde volgorde :
1) Het aanttal toegekendde hoogste puunten primeeert. Vb. op eeen reeks van 5 dieren behhalen 3 liefheebbers 27 puunten:
1) 966,5-96-95-93--92 (1 x 96,,5 en 1 x 966) 2) 96-96
6-95-93-92 (2 x 96) 3)) 95-95-94-94-94 (0 x 966 en
2 x 95)
2) Jong gaaat vóór oud bij
b alle dierso
oorten, uitgezzonderd bij de
d konijnen waar
w oud vóóór jong gaat.
3) Mannelijjk gaat vóór vrouwelijk bij
b alle diersooorten, uitgeezonderd bij de
d duiven waaar duivin vó
óór duiver gaaat.
4) Vervolgeens komen inn aanmerking :
A. Bij de konijnnen : de gro
oepen vermeeld in de stan
ndaard, in de hierna aangeeduide volgo
orde :
groep 2 tekeninng, groep 7 bijzondere
b
haaarstructuur,, groep 4 patrroontekeningg
groep 3 verzilvvering, groep
p 6 hangoren
n, groep 1 kleeur, groep 5 wit.
w
De kleurdwerge
k
en worden, all naargelang het dier, onddergebracht in
i de
diverse grroepen 1, 2, 3 of 4.
B. Bij de cavia’s :
1) op
o basis van de groepen in
i de hierna aangeduide vvolgorde :
langharigee (alpaca>merino>angora>coronet>sshelty>texel), rex,
borstelharrige, satijn, gekruinde
g
(A
Amerikaans>E
Engels), glad
dharige.
2) op
o basis van de variëteiteen in de hiern
na aangeduidde volgorde :
tekening, agouti, brind
dle, schimmeel, eenkleurigg, wit.
C. Bij de duiveen : tekenin
ng vóór roek,, kleur vóór wit.
w
D. Bij de hoendders : teken
ning vóór éénnkleurig.

Allle dierren
wordeen gevo
oederd
door

tijdeens hun
n verbllijf
op on
nze
klleinvee
eshow.
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Art. 21 : Verzorging van de dieren.
Cfr. “richtlijnen commissie dierenwelzijn” van het Vlaams Interprovinciaal Verbond van Fokkers van
Neerhofdieren vzw , van 4 juni 2005 (versie 17 mei 2008) en te raadplegen op de website van de Belgische
kleinveeliefhebberij www.neerhofdieren.be , niveau VIVFN / tentoonstellingen / voor de organisatoren.
Art. 22 : Dierengeneeskundig toezicht.
Het diergeneeskundig toezicht wordt verricht door Mevr. veearts Tineke Bouw. Haar beslissing is onherroepelijk.
Alle dieren staan vanaf hun aankomst tot het einde van de tentoonstelling onder veterinair toezicht.
Zieke of van ziekte verdachte dieren zullen van de tentoonstelling worden verwijderd en in een aparte ruimte
worden ondergebracht. Er wordt geen enkele kost aangerekend bij een gewone afzondering. Er kan wel een
vergoeding gevraagd worden voor tussenkomst van de dierenarts voor euthanasie of voor zorgen nodig in het
kader van het welzijn van de dieren.
Art. 23 : Vaccinatie van de dieren.
De deelnemers dienen zich te houden aan de wettelijke bepalingen en voorschriften inzake dierenwelzijn en
dierengeneeskunde.
In het bijzonder inzake de inentingsplicht dienen de inzenders zich strikt te houden aan de voorschriften van de
bevoegde overheden.
- alle konijnen moeten vergezeld zijn van een geldig inentingscertificaat (afgeleverd door een dierenarts) als
bewijs dat ze ingeënt zijn tegen R.H.D. zowel type 1 als 2.
- alle hoenders en park- en watervogels moeten vergezeld zijn van een geldig inentingscertificaat (afgeleverd
door een dierenarts) als bewijs dat ze ingeënt zijn tegen pseudovogelpest. (ziekte van Newcastle).

Inderdaad, en tot nader order, ook de watervogels.
- alle duiven moeten vergezeld zijn van een geldig inentingscertificaat (afgeleverd door een dierenarts) als
bewijs dat ze ingeënt zijn tegen paramyxovirose.
Let er op dat het attest niet vervallen is op het ogenblik van de tentoonstelling en dat alle ingeschreven dieren er
op vermeld staan. Hou daarbij ook rekening met vervangingen.
Een kopie van het origineel vaccinatiebewijs wordt bij voorkeur samen met het inschrijvingsformulier
opgestuurd. Deze kopie wordt niet teruggegeven. Inkooien zonder geldig vaccinatiebewijs zal geweigerd worden.
Wij verwijzen naar de modellen die terug te vinden zijn in het fokkersboek 2018-2019 of op de website
www.neerhofdieren.be . Alleen deze formulieren worden aanvaard.
In het kader van de maatregelen tegen de uitbraken van Newcastle Disease verwijzen we eveneens naar de
berichten van VIVFN en Landsbond waarvan een laatste stand van zaken bij de druk van dit vraagprogramma,
dateert van 13 september 2018. Dat bericht werd ook opgenomen in ons clubblad 2018/3.
Art. 24 : Verkoop.
De dieren kunnen te koop gesteld worden mits de verkoopprijs wordt aangeduid op het inschrijvingsformulier.
Elke verkoop gebeurt via het secretariaat. Tien procent (10 %) van de op het inschrijvingsblad vermelde
verkoopprijs komt ten goede aan de inrichtende vereniging. De prijs in de cataloog, is de prijs die door de koper
wordt betaald.
De exposanten die nog dieren wensen te koop te stellen bij het inkooien betalen € 1,00 per te koop te stellen dier.
Exposanten die dit wensen te doen na de keuring betalen € 1,50 per dier.
Verkoopprijzen worden in geen enkel geval gewijzigd, tenzij aan de hierboven vermelde voorwaarden.
De tatoeëerkaart van elk te koop gesteld konijn dient bij het inkooien op het secretariaat te worden afgegeven.
Deze kaart wordt aan de nieuwe eigenaar gegeven. Indien de tatoeëerkaart niet aanwezig is, wordt het dier niet
verkocht.
Het verkoopbureau is open :
zaterdag 27 oktober 2018 vanaf 10u00
zondag 28 oktober 2018 vanaf 10u00 tot 16u00.
Verkochte dieren kunnen vanaf zaterdag 27 oktober om 11u00 worden meegenomen. LET OP!!!
Alle verkochte dieren moeten op zondag 28 oktober vóór 17u00 uit de tentoonstellingszaal zijn.
Art. 25 : Het is verboden:
Het is de deelnemers en de bezoekers verboden kooien te openen, tenzij in het bijzijn van een commissaris. Het
organisatiecomité wenst hier beroep te doen op de fair-play van alle deelnemers. Het is eveneens verboden
honden in de tentoonstellingszaal te brengen.
In de zaal geldt een algemeen rookverbod.
____________________________________________________________________________________________________
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Art. 26 : Bu
urgerlijke aansprakelij
a
kheid.
De burgerliijke aanspraakelijkheid van
v de deelnnemers-exposanten, stand
dhouders enn de bezoekers t.o.v. deerden
wordt niet ggedekt door een
e polis. Zijj zijn aansprrakelijk voorr de schade die
d tijdens dee manifestatiee door hen wordt
w
aangericht. Desgevallennd zullen de kosten
k
van dde herstelling
g op de betrok
kkenen verhaaald worden.
Voor verliees of diefstall van bezittingen van peersonen of verenigingen
v
, brand of w
welke schadee dan ook, in
i de
ruimste zin van het wooord, is de inriichtende vereeniging niet aansprakelijk
a
k.
De deelnem
mers en de beezoekers aan
n de tentoonsstelling dieneen eveneens de normen in
inzake brand
dbeveiliging na
n te
leven en te ddoen nalevenn.
Art. 27 : Onvoorziene gevallen.
Voor alle gevallen die niet
n voorzien
n zijn in dit rreglement zaal het bestuu
ur en het orgaanisatiecomiité een beslisssing
nemen.
Voor de kleinveeveren
k
niging ‘Het N
Neerhof Werrk van den Akker-Land
A
vvan Aalst vzzw’
De tenntoonstelling
gssecretaris
De voorziitter
M
Martine
Van Draege
Geert De C
Clercq
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor
V
de Provvinciale Kring Oost-Vlaan
nderen
De secretaaris
De coördinnator
Greta Roels
Theo De V
Vriese
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor het
h Vlaams In
nterprovinciaaal Verbond van Fokkerss van Neerhoofdieren vzw
w
De secretaaris
De voorziitter
K
Karel
Schaeessens
Andy Verrelst

Zichht op de mooi versierde zzaal - tentoon
nstelling 2017
7. Foto: Jann De Moor
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