Kleinveevereniging De Pajottenlanders vzw
Zetel : Fooststraat 49, 1790 AFFLIGEM
Secretariaat : P. Emmerechts, Klaarstraat 78/4, 1745 OPWIJK
_______________________________________________________________

Minireglement jaarlijkse tentoonstelling en provinciale wedstrijd Vlaams Brabant
Volledige reglement en prijzenschema zie website van de club HTTP://www.vzwdepajottenlanders.be.
1.

De keuring-tentoonstelling wordt ingericht door de "kleinveevereniging DE PAJOTTENLANDERS vzw",
Fooststraat 49, 1790 Affligem met medewerking van het gemeentebestuur van Affligem.
2. Plaats : het gemeentelijk complex "BELLEKOUTER" Bellestraat 99 te Affligem.
Inkooien: donderdag 23/11/17 van 17 tot 22 uur. Keuring: vrijdag 24/11/17 vanaf 8 uur.
Bezoek tentoonstelling en verkoop: vrijdag 24/11/17 : 20.00u-22.00u. zaterdag 25/11/17 : 10.00-21.00u en
zondag 26/11/17 : 10.00-17.00u.
Prijsuitreiking: zondag 26/11/17 om 16.30 uur.
Uitkooien: zondag 26/11/17. Vanaf 18.00u mogen alle eigenaars beginnen hun dieren uit te kooien. Opgelet : de
dieren mogen dan de zaal nog niet uit! Slechts indien er geen klachten zijn gaan daarna alle grote poorten open
en kunnen de dieren de zaal verlaten (verwacht rond 18u45 à 19u00).
3. Volgende diergroepen zijn toegelaten : grote hoenders & krielen, konijnen uitgezonderd hangoorrassen die
ondergebracht zullen worden op de Europese wedstrijd en daar apart voor kunnen inschrijven, cavia's, park- &
watervogels, duiven.
4. Elke Belgische liefhebber dient te beschikken over een geldige fokkerskaart waarvan het nummer op het
inschrijvingsformulier dient te worden vermeld zoniet moet de inschrijving worden geweigerd.
5. Gevraagde keurmeesters : zie lijst op de website.
6. De deelnameprijs is 3,50 EUR per dier (er worden geen cheques aanvaard).
7. De palmares (1 verplicht per gezin) kost 5,00 EUR en zal ten laatste zaterdag 25/11/17 beschikbaar zijn.
8. Een steunkaart (inkomprijs) voor de tentoonstelling kost 4,00 EUR per persoon. Kinderen onder 12 jaar
vergezeld van een volwassene betalen geen inkomgeld. Elke deelnemer met minimum 4 ingeschreven dieren
heeft recht op een gratis doorlopende toegangskaart.
9. Inschrijven is mogelijk tot 25 oktober 2017 via onze website HTTP://www.vzwdepajottenlanders.be of via de
post. De papieren inschrijvingsformulieren dienen juist ingevuld en ondertekend uiterlijk op 25 oktober 2017
aan te komen bij de heer Leo De Roeck, Klaaie 5, 9660 Brakel. Na 25 oktober of bij niet tijdig betalen of
wanneer de maximumcapaciteit van de zaal/materiaal bereikt is, kunnen inschrijvingen geweigerd
worden. Een kopie van de vereiste inentingsbewijzen (dewelke eigendom blijven van de inrichtende vereniging)
dienen uiterlijk bij het inkooien op het secretariaat afgegeven te worden. Kosten voor onvoldoende gefrankeerde
brieven zullen worden doorgerekend aan de deelnemer, gelieve GEEN aangetekend schrijven te gebruiken.
Deelnemers zullen hun inkooiingsformulieren vooraf opgestuurd krijgen, deze dienen na het inkooien afgegeven
te worden op het secretariaat. BEZORG ONS UW EMAIL-ADRES OM NOG SNELLER UW INKOOIINGSFORMULIER
THUIS TE ONTVANGEN! Gelieve eventuele fouten onmiddellijk te melden.
10. De inschrijfgelden dienen gestort te worden voor 01/11/2017 op rekeningnummer IBAN: BE95 2930 0208 5858,
BIC: GEBABEBB op naam van "DE PAJOTTENLANDERS vzw", Meersstraat 106, 1742 Ternat met duidelijke
vermelding van de naam of namen van de deelnemers.
11. Prijzen (naturaprijzen en/of geldprijzen) : zie prijzenschema op de website.
12. Dieren kunnen te koop gesteld worden mits aanduiding van de verkoopprijs op het inschrijfformulier. Alle
verkopen gebeuren via het secretariaat. De inrichtende vereniging zal 15% administratiekosten innen bovenop
de gestelde verkoopprijs. Deze administratiekosten zijn ten laste van de koper. Na de keuring kunnen de
ingeschreven dieren nog te koop gesteld worden mits het betalen van 1 EUR per te koop gesteld dier. In geval
een verkoper een tentoongesteld dier niet meer wil verkopen, is hij verplicht zijn dier zelf in te kopen (15 %
administratiekosten zullen worden ingehouden). De uitkorving van de verkochte dieren mag slechts gebeuren
vanaf ZATERDAG om 13 uur en moet zondag uiterlijk om 17.00 uur eindigen. Eens de verkochte dieren
uitgekooid, dienen deze onmiddellijk de zaal te verlaten in het bijzijn van een commissaris. De verkoper dient
zijn verkoopgeld direct te ontvangen na afsluiting van de verkoop (zondag bij het afhalen van de
uitkooiingsformulieren).
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bij voorkeur inschrijven via onze website HTTP://www.vzwdepajottenlanders.be
Wie graag een handje toesteekt om onze tentoonstelling te helpen opbouwen/afbreken is
van harte welkom ! Gelieve hiervoor contact op te nemen met Luc Steppe 054/32.10.55.

Hoofdprijzen : 31 provinciale kampioenen geschonken door de Provinciale Kring VlaamsBrabant EN 31 niet-provinciale kampioenen geschonken door vzw De Pajottenlanders
in de DUIVEN : Beste vormduif / kleurduif / tuimelaar of hoogvlieger / meeuwduif / wratduif / kipduif /
kropper / structuurduif / trommelduif HOENDERS : Beste grote haan Belgisch ras / grote hen Belgisch
ras / grote haan vreemd ras / grote hen vreemd ras / kriel haan vreemd ras / kriel hen vreemd ras / kriel
haan Belgisch ras / kriel hen Belgisch ras KONIJNEN : Beste konijn groot ras / Belgisch middenras
konijn / buitenlands middenras konijn / konijn klein ras / konijn dwergras CAVIA'S : Beste Cavia
PARKVOGELS : Beste gedomesticeerde parkvogel / niet-gedomesticeerde parkvogel (uitgezonderd
groepen hierna) /, beste uit de kwartels, patrijzen, frankolijnen, … / wilde duif WATERVOGELS : Beste
niet-gedomesticeerde eend / gedomesticeerde eend / niet-gedomesticeerde gans / gedomesticeerde gans.

Prijs reekskampioenen : een fles kwaliteitsdrank (The Whisky House). Voor het winnen van de titel
van reekskampioen, moet het dier minstens 93 punten behalen en er moeten minstens 15 dieren van dit ras
/ variëteit aanwezig zijn OF
aanmoedigingsprijs een naturaprijs. Voor het winnen van de
aanmoedigingsprijs, moet het dier minstens 93 punten behalen en er moeten 8 tot 14 dieren van dit ras /
variëteit aanwezig zijn.
Voor de deelnemer met de meeste punten met 6 beste dieren in :
grote hoenders : 1e €25 en 2e €25 / krielen : 1e €25 en 2e €25 / duiven : 1e €25 en 2e €25
konijnen : 1e €25 / cavia’s : 1e €25 / parkvogels : 1e €25 / watervogels : 1e €25.
Voor de deelnemers van 2017 die ook deelnemen in 2018, zal in 2018 tijdens het 40-jarig bestaan van
De Pajottenlanders een superprijs van 500 euro en 2 etentjes voor 2 personen geldig op het grillfestijn
verloot worden. Elk ingeschreven dier van 2017 en 2018 zal 1 lot vertegenwoordigen.

Indien het financieel resultaat van de tentoonstelling het opnieuw toelaat zal terug een
KORTING worden toegekend volgens de behaalde predikaten.

EXTRA

Ons bestuur is overtuigd dat geen enkel algemeen systeem van prijzen echt eerlijk is (uit alle statistieken bleek dat
het verschil tussen de keurmeesters te groot was). Gezien de positieve reacties vorige jaren waarbij het toegepaste
budget-systeem als correcter en eerlijker werd ervaren zal terug een budget PER KEURMEESTER worden verdeeld
onder de dieren van zijn persoonlijke keuring. Deze werkwijze om iedere keurmeester een budget van ongeveer één
euro maal zijn aantal te keuren dieren, blijkt eerlijker voor elke exposant ! Zo is de exposant met een strenge
keurmeester niet langer benadeeld tegenover een exposant met een soepele keurmeester. Zo zal een predikaat van
een strenge keurmeester immers een hoger bedrag vertegenwoordigen. Bij toepassing van deze extra korting zal een
gedetailleerde afrekening per exposant opgemaakt worden rekening houdend met elke betrokken keurmeester die uw
dieren gekeurd heeft en uitbetaald tegelijk met het overhandigen van het uitkooiformulier. Voor de berekening van
de korting wordt de volgende waardenschaal gebruikt : 97=8, 96,5-96=7, 95,5-95=6, 94,5-94=5, 93,5-93=4.

Andere prijzen : The Whisky House schenkt een superprijs van 50,00 EUR voor de deelnemer met de
meeste punten en 25,00 EUR voor de 2de beste !

Verder VELE BEKERS en TROFEEEN, GESCHONKEN PRIJZEN en PREMIES
TE WINNEN. Nagekomen prijzen worden vermeld in de palmares.

Verkoophoek

: Dit jaar zal het terug mogelijk zijn een beperkt aantal dieren in te schrijven die niet
deelnemen aan de keuring, dit uitsluitend om deze dieren te koop te stellen. Opgelet, hangoorrassen
kunnen niet in de verkoophoek ingeschreven worden wegens het Europees raskampioenschap waar deze
dieren allemaal ondergebracht worden.
Reglement: Elke deelnemer kan voor deze verkoophoek maar maximaal DE HELFT dieren inschrijven als
het aantal dieren die door dezelfde deelnemer werden ingeschreven op de ‘normale’ wedstrijd.
Het maximum totaal toegelaten dieren zal afhankelijk zijn van de nog beschikbare kooien.
Het inschrijvingsgeld bedraagt slechts 1,50 euro per dier, deze niet gekeurde dieren kunnen op geen
enkele wijze aanspraak maken op enige prijs, premie, korting, loting of dergelijke. De inschrijvingen
dienen te gebeuren op een apart inschrijvingsformulier en moeten behoudens hoger vermelde
wijzigingen voldoen aan het tentoonstellingsreglement (ring/tatou, vaccinatiebewijzen, 15%
administratiekosten,…). Er wordt gerekend op de fair-play van de verkoper om raszuivere dieren te
plaatsen.

Met medewerking van volgende verenigingen en speciaalclubs: Les Amis du Pigeon Texan,
Brahma Club België, Belgische Speciaalclub voor de Carneau en de Ronsenaar, Speciaalclub Mechelse
koekoek vzw, Nationale Cauchois Club België, Cercle Spécialisé Belge des Amis des Ardennaises,
Nederlandse Wyandotteclub, Vlaamse Meeuwduivenclub, Nederlandse Leghorn Club, Brahma Club
Nederland, CERB Ronquières –AEVRW, Koninklijke Gentse Kroppersclub, Les amis du King Wallon,
Chabo Club, Izegemse koekoek club, Marans club, … zie website voor volledig prijzenschema !

