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VOORWOORD
Liefhebber

Ik heb het genoegen u uit te nodigen voor de 70ste kleinveetentoonstelling van Kleinveebond
Geel. Graag ontvangen wij u allen op onze nieuwe locatie, de “vakschool”. Op deze voor ons
nieuwe locatie zullen de leerlingen dierenzorg mee instaan voor de opbouw van de tentoonstelling en de verzorging van uw dieren.

We hebben allemaal onze dieren de beste zorgen verstrekt zodat de jonge dieren de best mogelijke start konden hebben om uit te groeien tot de jonge kampioenen die onze hokken bevolken. We weten allemaal dat eten en drinken niet altijd voldoende zijn.

Het is in de loop der tijden niet makkelijker geworden om evenementen te organiseren in onze
liefhebberij. De steeds grotere invloed van de vergrijzing van de liefhebberij, de beschikbaarheid
en betaalbaarheid van de zalen, de invloed van maatregelen ter bestrijding van ziekten bij konijnen en pluimvee, … slechts enkele moeilijkheden waar verenigingen mee te maken krijgen. Deze zaken dwingen ons om onze manier van handelen kritisch te bekijken. Onze 70ste tentoonstelling verschilt misschien wel minder met onze 50ste dan met onze 75ste, dat zal de toekomst
uitwijzen. Onze samenwerking met de afdeling dierenzorg en het nieuw opgezette interclub criterium zijn voorbeelden van hoe we als Kleinveebond Geel onze weg zoeken in veranderende tijden.
Tot ziens.
Voor Kleinveebond Geel

Kris Segers
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TENTOONSTELLINGS REGELEMENT
1.

Deze tentoonstelling wordt ingericht volgens het algemeen tentoonstellingsreglement van het
Vlaams Interprovinciaal Verbond waaraan de tentoonstellers zich door hun inschrijving automatisch onderwerpen. (http://www.vivfn.be/PDF/Algemeen_reglement_keuringen.pdf)

2.

Inzenders uit de Vlaamse provincies dienen in het bezit te zijn van een fokkerskaart, waarvan zij
het nummer op hun inschrijvingslijst vermelden.

3.

De tentoonstelling wordt gehouden in lokalen van het Sint-Jozef, Technische Schoolstraat 52 te
Geel

4.

De tentoonstelling zal als volgt verlopen:
Inkooien:
donderdag
30 november ‘17
van
17u00 tot 22u00
Keuring:
vrijdag
1 december ‘17
van
08u00 tot 12u00
Openingsuren: vrijdag
1 december’17
van
16u00 tot 22u00
zaterdag
2 december ‘17
van
09u00 tot 22u00
zondag
3 december ‘17
van
09u00 tot 17u00
Prijsuitreiking: zondag
3 december ‘17
om
16u30
Uitkooien:
zondag
3 december ‘17
na de prijsuitreiking
Geldprijzen worden op zondag vanaf 15u00 uitbetaald, gelden van later verkochte dieren na het
uitkooien.

5.

Volgende diersoorten worden toegelaten:
Alle erkende rassen en kleurslagen in park- en watervogels, hoenders, krielen, duiven, konijnen
en cavia’s.
De dieren moeten ingeschreven worden als volgt: per ras, per kleur, man-oud, vrouw-oud, manjong, vrouw-jong. Vervangen van dieren is toegelaten op voorwaarde dat ze van hetzelfde ras,
geslacht en kleur zijn. Alleen het ring- of tatoeagenummer mag veranderen. De vervanging
moet vermeld worden bij het inkooien.

6.

De dieren moeten geringd, gemerkt of getatoeëerd zijn volgens de voorschriften van de landsbond. Buitenlandse dieren moeten gemerkt of geringd zijn zoals gebruikelijk in dat land. De
merktekens of ringen moeten erkend zijn door de Europese Entente.

7.

Alle dieren staan onder toezicht van dierenarts Dr. Aksel Gacoms. Zieke of van ziekte verdachte dieren worden uit de hokken genomen en in quarantaine geplaatst.

8.

De inrichters zorgen voor de verzorging en bewaking van de dieren tijdens de tentoonstelling.
Bij het inkooien is er dan ook eten en drinken voor de dieren ter beschikking.

9.

Bij diefstal, schade door brand of welke oorzaak dan ook, kan het bestuur van Kleinveebond
Geel niet aansprakelijk worden gesteld. De burgerlijke aansprakelijkheid van de deelnemers
ten overstaan van derden wordt niet door een polis gedekt. De deelnemers zullen aansprakelijk
gesteld worden voor de schade die ze aanrichten, eventuele kosten worden op hen verhaald.
Er zal een permanente toezicht- en bewakingsdienst aanwezig zijn.
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10. De keuring gebeurd volgens het geldende stelsel. De door de keurders genomen beslissingen
zijn onherroepelijk. (http://www.vivfn.be/PDF/LFN_keuringssysteem_20070224_NL_website.pdf)
97
8 Punten
Excellent
96,5 of 96
7 Punten
Prima
95.5 of 95
6 Punten
Zeer goed
94.5 of 94
5 Punten
Zeer goed
93.5 of 93
4 Punten
Zeer goed
92.5 of 92
3 Punten
Goed
91.5 of 91
2 Punten
Vrij goed
90.5 of 90
1 Punt
Voldoende
0
0 Punten
Gediskwalificeerd
/
0 Punten
Zonder Beoordeling
NA
0 punten
Niet aanvaard
Afw
0 Punten
Afwezig
11. Als keurders werden gevraagd:
Hoenders: Boonen Ruben, Calcoen Gert, Belmans Karel, Smets Frans, Van Loy Karel, Brouwers Adrie.
Duiven: Punie Marcel, Van Drooghenbroeck Lars, Spaepen Jan, Leeten Rik.
Konijnen: Panis André, De Permentier Eddy, De Swerdt Gregoire, Raeymaekers Joris
Cavia’s: Luc De Donder.
Park– en watervogels: Lambrighs Gerard, Kevin Ghesquires.
De hoofdkeurmeesters zijn hierboven onderlijnd.
De organisatie is vrij deze groep aan te passen aan de hoeveelheid en aard van de ingeschreven dieren. De keurmeesters werken volledig onafhankelijk.
Tijdens het keuren mogen enkel het bestuur, keurders, helpers en de provinciale afgevaardigde,
Koen Druyts, aanwezig zijn.
12. Het inschrijvingsgeld voor niet leden van Kleinveebond Geel bedraagt € 4.00 per dier, leden van
K.V.B. Geel die onder Geel inschrijven betalen € 3.00 per ingeschreven dier. De prijs van de
palmares (één per gezin) bedraagt € 3.00.
13. De inschrijvingen dienen toe te komen VÓÓR 18 november 2016 op het
tentoonstellingssecretariaat bij:
Segers Kris
Heuvelgoor 19 2440 GEEL
Info@KleinveebondGeel.be
0494/85.30.20
Betalingen gebeuren gelijktijdig op rekeningnummer: BE96 7351 3227 0905 met de vermelding:
T.T.-2017 Kleinveebond Geel (aangevuld met de naam van de inzender(s)).
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14. Met het oog op de verplichte entingen dienen de inzenders zich in regel te stellen en dit aan te
tonen met een kopie van het entbewijs dat bij voorkeur reeds bij het inschrijven ingediend wordt
op het tentoonstellingssecretariaat. We vragen u de bijkomende regelgeving opgelegd door het
FAVV te volgen.
15. Dieren kunnen te koop gesteld worden, de verkoopkosten 10% vallen ten laste van de koper.
Verkoopkaart en palmares vermelden de prijs voor de koper.
Op het inschrijfformulier zet de verkoper de prijs die hij /zij wenst!!
Er is geen minimum verkoopprijs vastgesteld.
Wie na keuring nog een dier wil te koop stellen betaald € 1,00.
De verkoopprijs na keuring verhogen is niet toegestaan.
Van de te koop gestelde dieren moeten alle nodige formulieren wat betreft merkkaarten en entingen op het secretariaat aanwezig zijn.
De verkoop van de dieren gaat door op zaterdag 2 december 2017 vanaf 9u00 tot zondag 3 december 2017 15u00.
Verkochte dieren mogen meegenomen worden vanaf zaterdag 2 december 2017 10u00, uitgezonderd de algemene kampioenen.
16. Verkoophoek : Dit jaar zal het mogelijk zijn een aantal dieren in te schrijven die niet deelnemen
aan de keuring, dit uitsluitend om deze dieren te koop te stellen.
Reglement: Elke deelnemer kan voor deze verkoophoek maar dieren inschrijven als er dieren
werden ingeschreven op de ‘normale’ wedstrijd. Het maximum totaal toegelaten dieren zal afhankelijk zijn van de nog beschikbare kooien. Het inschrijvingsgeld bedraagt slechts 1 euro per
dier, deze niet gekeurde dieren kunnen op geen enkele wijze aanspraak maken op enige prijs,
premie, korting of dergelijke. De inschrijvingen dienen te gebeuren op een apart inschrijvingsformulier en moeten behoudens hoger vermelde wijzigingen voldoen aan het tentoonstellingsreglement. (ring/tattoo, vaccinatiebewijzen, merkkaarten….. )
17. Alle niet voorziene gevallen worden beslecht door het tentoonstellingsbestuur.
18. Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de inzender zich akkoord met dit reglement.
19. De toegang tot de tentoonstelling is gratis voor iedereen.
20. De tentoonstelling staat onder toezicht van:
Voor Kleinveebond Geel:
Voorzitter:
Ondervoorzitter
Secretaris:
Penningmeester
Raadsleden

Dams Achiel.
Seijen Ludo
Segers Kris.
Cowé Geert
Langmans Karl
Van Eynde Danny
Janssens Geert
Vanwege sector Antwerpen:
Haemhouts Erwin en Van Loo Maria
Toezichtsafgevaardigde van de provinciale kring: Druyts Koen
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PRIJZENSCHEMA
Prijs per keurmeester.
Het beste mannelijke en beste vrouwelijke dier van elke keurmeester bij parkvogels, watervogels,
hoenders, krielen, duiven, konijnen en cavia’s ontvangt een ere-prijs.
Raskampioenen.
Wanneer er minstens 8 dieren aanwezig zijn in één bepaald ras, ontvangt hij/zij met het beste dier
met minimum predikaat 95 een medaille.
Predikaatprijzen:
Wij betalen uit voor de behaalde predikaten:
97= € 10.00
96= € 5.00
95= € 3.00
94= € 1.50
Voor de prijzen 7 tem 11 moet de inzender woonachtig zijn in de provincie Antwerpen en lid zijn met
een fokkerskaart bij een vereniging aangesloten bij het “Regionaal Verbond Antwerpen”.
Prijs 7: Per honderd ingeschreven konijnen is er vanuit de Provinciale Konijnensectie een diploma en
€ 10.00 voorzien. Voor deze prijs duidt u 1 reeks van 4 konijnen aan met “7”.
Prijs 8: De Provinciale Hoendercommissie stelt voor het beste hoen een trofee ter beschikking.
Prijs 9: De Provinciale Hoendercommissie stelt voor de beste kriel een trofee ter beschikking.
Prijs 10: De Provinciale Hoendercommissie stelt voor de beste park– of watervogel een trofee ter beschikking
Prijs 11: De Provinciale Hoendercommissie beloont het beste hoen van een belgisch ras met een trofee.
Prijs 12: De Provinciale Duivencommissie beloont de beste jonge belgisch geringde duiven met een
erecertificaat en € 10. De door de keurmeesters aangeduide dieren behalen minstens het
predikaat 96.
Tot 100 ingeschreven duiven:
1 certificaat
Tussen 100 en 200 ingeschreven duiven: 2 certificaten enz
Prijs 13: “Prijs Willem Palings” De prijs wordt gewonnen door de liefhebber, die op drie van de wedstrijden georganiseerd in onze provincie, de meeste punten heeft behaald met 4 hoenders of krielen
of park- en watervogels van eenzelfde ras. De wedstrijden kunnen willekeurig gekozen worden, de
provinciale tentoonstelling is echter verplicht als één van de drie shows. Er dient niet aangeduid te
worden voor de prijs. De 4 beste resultaten tellen, wel dienen beide geslachten aanwezig bij de
beste 4.
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Prijs 14: Verenigingstrofee: Deze prijs wordt gewonnen door de vereniging die met 20 dieren van
minstens 4 van hun leden het hoogst aantal punten behaalt.
De dieren worden bij het inkooien opgegeven, lijsten hiervoor zijn op het secretariaat te verkrijgen.
Prijs 15: Geschonken door een liefhebber ter promotie en behoud van de belgische vechthoenderrassen.
€ 30.00 voor de beste Brugse vechter die minstens het predikaat 95 behaald.
€ 30.00 voor de beste Brugse vechtkriel die minstens het predikaat 95 behaald.
€ 30.00 voor de beste Luikse vechter die minstens het predikaat 95 behaald.
€ 30.00 voor de beste Luikse vechtkriel die minstens het predikaat 95 behaald.
€ 30.00 voor de beste Tiense vechter die minstens het predikaat 95 behaald.
€ 30.00 voor de beste Tiense vechtkriel die minstens het predikaat 95 behaald.
Prijs 16: Prijs van € 10.00 geschonken door een liefhebber aan de inzender van de beste Cemani die
minstens het predikaat 95 behaald.
Prijs 17: Prijs van € 10.00 geschonken door een liefhebber aan de inzender van de beste kalkoen die
minstens het predikaat 95 behaald.
Prijs 18: Trofee van de stad Geel voor de inzender die lid met fokkerskaart is van Kleinveebond Geel
en het meeste punten behaald met 4 krielen.
Prijs 19: Clubkampioenschap “Kleinveebond Geel” kan worden gewonnen door de leden met fokkerskaart van Kleinveebond Geel door het meeste punten te behalen met:
5 Park & watervogels,
5 Duiven,
5 Hoenders,
5 Konijnen,
5 Krielen of
5 Cavia’s.
Prijs 20: Geschonken door een liefhebber ter promotie en behoud van de kleurduifrassen:
Een trofee voor de beste voetbevederde kleurduif
Een trofee voor de beste kaalbenige kleurduif
Een trofee voor de beste zwitserse kleurduif
Een trofee voor de beste vinkduif
Prijs 21: Geschonken door een liefhebber ter promotie en behoud van cochin en cochinkriel.
€ 12.50 voor de beste cochinhaan
€ 12.50 voor de beste cochinhen
€ 12.50 voor de beste cochinkrielhaan
€ 12.50 voor de beste cochinkrielhen
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Voorrangsregels:

Deze voorrangsregels zijn van toepassing bij alle prijzen.
Bij gelijke punten zal de voorkeur gegeven worden aan de liefhebber die voor die bepaalde prijs, de
minste diersoorten, minste rassen of de minste kleurslagen telt met zijn dieren.
Mocht er dan nog gelijkheid bestaan, dan de meeste 97, 96, 95, en 94, verder jong voor oud, mannelijk voor vrouwelijk, daarna door loting.

Regelmatigheidscriterium cochin.be
Elke deelnemer aan minstens drie van de vijf aangeduide shows komt in aanmerking voor de prijs van de
meest regelmatige tentoonsteller.
De vijf beste resultaten per show komen in aanmerking
voor het klassement.
De show van cochin.be is een verplichte show. De andere shows zijn te kiezen uit die van; Angoraclub Brugge, Braekelclub Brakel, Avivaria Hasselt en Kleinveebond Geel.
Dagwinnaar per show 5€ geschonken door cochin.be.

INTERCLUB
VZW Angora Brugge -VZW Avivaria – Kleinveebond Geel
Speciale geldprijzen zullen gegeven worden aan de liefhebbers die meedoen aan de tentoonstellingen van de drie in de titel vermelde clubs. Er wordt een prijzenpot voorzien van totaal 300 euro door
de 3 verenigingen. De liefhebber kan meedoen met zoveel rassen als hij wil en dit zonder aanduiding, hij kan maar met 1 diergroep meedingen naar de prijzenpot. Op iedere tentoonstelling wordt het
resultaat van zijn 5 beste dieren in elke diergroep in aanmerking genomen. De enige voorwaarde is
dat hij op alle drie de tentoonstellingen exposeert in dezelfde diergroep.
Bijvoorbeeld exposeert hij in Geel en Hasselt met konijnen en krielen, en in Brugge met krielen en
cavia’s dan komen de krielen in aanmerking en niet de cavia’s en konijnen. In de veronderstelling dat
hij op alle drie de tentoonstellingen met krielen en cavias exposeert, en behaalt hij met zijn cavia’s
92 punten en met zijn krielen 88 punten dan dingen zijn cavia’s mee voor prijzen en niet zijn krielen.
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+32 14 58 82 26
+32 14 58 51 01
Fax. +32 14 58 23 82
Droom je van een eiken bijgebouw?
Contacteer ons voor meer info!

Hobbycenter Geukens
Alles voor dier en tuin
Wilders 87 2440 GEEL
014/58.15.22

Maandag tot zaterdag
8u30 tot 12u30 en 13u30 tot 18u00
Zon– en feestdagen gesloten
Openingsuren:
Di: 13u30—19u00
Vrij: 13u30—19u00
Zat: 10u00—16u00

info@agrokwest.be
www.agrokwest.be
Tel: 0496/02 25 77
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Prijzengeld is ingedeeld in 2 blokken.
100 euro verdeeld over de eerste 10 deelnemers in de eindrangschikking.
200 euro verdeeld over alle deelnemers aan de hand van de behaalde punten.
Verdeling prijzengeld rangschikking
1ste prijs 25euro
2de prijs 20 euro
3de prijs 15 euro
4de prijs 10 euro
5de tot en met de 10de prijs 5 euro
Het resterende prijzengeld 200 euro wordt verdeelt a rato van het aantal behaalde punten en het aantal deelnemers.
Het prijzengeld wordt gedeelte door het totaal van alle punten van alle deelnemers die voldoen aan
de voorwaarde.
Dit bedrag wordt vermenigvuldigt met het aantal behaalde punten per deelnemer en wordt uitbetaald.
VB
4000 punten totaal alle deelnemers samen / 200euro => 0,05 euro per punt
500 punten behaald = 25 euro
Uitbetaling prijzengeld:
Het geld wordt 1 maand na de laatste tentoonstelling overgeschreven.

Iedere die deelneemt en aan de voorwaarden voldoet ontvangt dus een prijs.

Wij hopen dat iedereen met voldoening dit vraagprogramma
heeft gelezen en wij verwachten u dan ook allen op onze show,
zeker als kijker, maar het liefst van al als deelnemer.
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