Belgische Dwergenclub
18 februari 2018
Reglement Tentoonstelling
1.De tentoonstelling wordt ingericht volgens de voorschriften van het
algemeen reglement keuringen-tentoonstellingen, de voorschriften van het
Provinciaal Verbond Vlaams Brabant, het Vlaams Interprovinciaal
Verbond vzw en van de Landsbond vzw, waaraan de deelnemers zich
door hun inschrijving automatisch onderwerpen.
2.De tentoonstelling wordt ingericht door De Belgische Dwergenclub
Contactpersoon : Karel Schaessens Gr de Stembierstraat 3, 3500 Hasselt
011/316580
e-mail karel.schaessens@gmail.com
Adres tentoonstelling : Zaal Cecilia Oppemstraat 32, 1861
Wolvertem . Telefoon tijdens tentoonstelling 0479/891157

3.De keuring / tentoonstelling zal als volgt verlopen :
- Inkooien op zondag 18 februari 2018 van 8 tot 9 uur.
- De keuring gebeurt vanaf 9 u tot 13 u.
- Prijsuitdeling om 16.30 uur.
- Uitkooien om 17. 00 uur.
4.De volgende diergroepen zijn toegelaten : dwergrassen
Ned. Hangoordwergen, Angoradwerg, Hermelijn rood- en blauwoog,
vosdwerg, haasdwerg, rexdwerg, pool rood- en blauwoog , kleurdwergen,
Angora hangoordwerg, Dwergvlinder, Satijn Hangoordwerg, Rex
hangoordwerg. Iedere deelnemer mag een onbeperkt aantal dieren
inschrijven.
5. De dieren dienen gemerkt te zijn volgens de wettelijke voorschriften
inzake dierenwelzijn.
6.De dieren dienen ingeschreven zijn als volgt : per ras, per kleur in de
volgorde : man oud, vrouw oud, man jong, vrouw jong.
7.Het nummer van de fokkerskaart dient vermeld te worden op het
inschrijvingsformulier.
8.Volgende keurmeesters zijn gevraagd: Vijfvinkel J. (Nederland).
GILISSEN G., DE SWERDT G., DERAVET R., MAIVE C.

Er wordt gekeurd via het systeem van alternerend keuren.
9.Dieren met schijnbare ziekten zullen uit de kooien moeten verwijderd
worden en overgedragen worden aan een dierenarts.
10.De afgevaardigde van het Provinciaal Verbond : Jan van den Eynde.
11.Deelnemers die geen lid zijn van onze verenging kunnen mits betaling
van het lidgeld voor 2018 (10 €) genieten van 2.5 € per ingeschreven
dier.
12.De deelname prijs per dier is 2.50 € voor leden en 3.00 € voor
niet-leden
13.De palmares is verplicht per gezin : 3,00 €
14.De inschrijvingslijsten moeten volledig en juist ingevuld en
ondertekend teruggestuurd te worden naar en dit voor 11 februari 2018
Karel Schaessens
Gr de Stembierstraat 3
3500 Hasselt
Email : karel.schaessens@gmail.com
15.Het inschrijvingsgeld mag betaald worden bij inkooien.
16.De puntentelling geschiedt als volgt:
Excellent dier
Prima dier
Z.G. dier
Z.G. dier
Z.G dier
Goed dier
Vrij goed dier
Voldoende
Onvoldoende
Zonder beoordeling
Afwezig

97 pt
96-96.5 pt
95-95.5 pt
94-94.5 pt
93.93.5 pt
92-92.5 pt
91-91.5 pt
90-90.5 pt
0 pt
0 pt
0 pt

8 pt
7 pt
6pt
5 pt
4 pt
3 pt
2 pt
1 pt
0 pt
0 pt
0 Pt

17.Bij gelijkheid van punten tellen de volgende voorrangsregels : hoogste
punten primeren, oud voor jong, man voor vrouw.
18.Het is de deelnemer en de bezoeker verboden de kooien te openen,
tenzij in het bijzijn van een lid van het inrichtend comité.
19.Vervangen van dieren is toegelaten mits zelfde ras, zelfde kleur,
zelfde leeftijd, zelfde geslacht. Vervangingen te melden bij het inkooien.
20.Dieren kunnen te koop gesteld worden mits aanduiding van de
verkoopprijs op het inschrijvingsformulier. Alle verkopen gebeuren via

het secretariaat, op de verkoopsom wordt 10 % bijgerekend voor de
vereniging, dit is ten laste van de koper.
21.De deelnemers en de bezoekers zijn aansprakelijk voor de schade die
tijdens de manifestatie door hen wordt aangericht. Des gevallend zullen
de kosten van de herstelling op de betrokkenen verhaald worden.
22.In alle gevallen, welke niet voorzien zijn in dit reglement, beslist het
inrichtend comité.
23.Voor elke deelnemer die in orde is met zijn lidgeld van 2018 zal er
gratis een ontbijt en een middagmaal voorzien zijn. Niet-leden betalen
hiervoor 8 €.
24. Dit jaar zullen predicaat gelden uitbetaald worden :
97 punten
: 10 €
96,5-96 punten : 2,5 €
95,5-95 punten : 1,5 €
94,5-94 punten : 1 €
25. Raskampioenen
Iedere raskampioen ontvangt een zak voeder van 20 kg.
- Een portret van uw dier in gemengde techniek door Leen Schaessens
De toekenning zal als volgt verlopen, alle raskampioenen die minimum 96
punten behaald hebben komen terecht in een urne waaruit dan de winnaar
van het kunstwerk door een onschuldige hand zal geloot worden.
Voorwaarde : enkel de leden van de Belgische Dwergenclub kunnen
meedingen, dus lidgeld betaald voor 2018. Dit lidgeld kan nog bij de
inschrijving betaald worden.
26. Iedere deelnemer die lid is van de Belgische Dwergenclub, ontvangt ook
een zakje konijnenkorrel van 5 kg.
27. We danken hierbij ook onze ere-voorzitter Jos de Donder en de firma’s
van konijnenvoeder die ons sponsoren.
28. Nagekomen prijzen worden bekend gemaakt op de website en facebook.
Goedgekeurd door inrichtende macht.
De secretaris,
Schaessens Karel

De voorzitter,
Wilfried De Witte

Goedgekeurd door het Provinciaal Verbond Vlaams Brabant:
Get. De secretaris,
Dirk Demey

De voorzitter
(vacant)

:
https://sites.google.com/site/dwergenclub

:
https://www.facebook.com/groups/kleurdwergen/
Of : Belgische dwergenclub

