VRAAGPROGRAMMA

Wedstrijdreglement
1) Het Europees raskampioenschap voor hangoren wordt ingericht door de Belgische Hangoorclub
België (BHC) en ondergebracht op de tentoonstelling van kleinveevereniging “De Pajottenlanders
vzw”.
Het Europees raskampioenschap wordt ingericht volgens de voorschriften van het Vlaams
Interprovinciaal Verbond van Fokkers van Neerhofdieren vzw (VIVFN), de Landsbond van Fokkers van Neerhofdieren vzw (LFN) en de Europese Entente (EE), waaraan de deelnemers zich
door hun inschrijving automatisch onderwerpen.
2) Vanzelfsprekend kunnen louter Hangoren ter keuring worden voorgebracht zijnde Franse
hangoor, Engelse hangoor, Meisner hangoor, Kleine hangoor(Duitse), Kunder hangoor,
Nederlandse hangoordwerg, Hangoor angoradwerg, Hangoor satijndwerg, Hangoor rexdwerg en
dwerghangoor leeuwenkop. Niet-erkende kleurslagen kunnen eveneens ter keuring
voorgebracht, worden, maar krijgen als predikaat NE(Niet Erkend). Inschrijvingen van deze
rassen zijn niet mogelijk op de gewone kleinveetentoonstelling van De Pajottenlanders vzw.

De dieren zijn gemerkt of geringd door een niet-afneembare ring (UK)van een land aangesloten
bij de EE en volgens de voorschriften van de Europese Entente (EE). Het nummer dient wel
vermeld worden op het inschrijvingsblad. De identificatietekens moeten volledig (letters en
cijfers) worden vermeld.
Elke deelnemer dient aangesloten te zijn bij een bond/land aangesloten bij de Europese Entente
(EE). Door zijn inschrijving onderwerpt de deelnemer zich automatisch aan de modaliteiten van
dit reglement. De deelnemer dient op het inschrijvingsformulier het aansluitingsnummer bij zijn
bond te vermelden.
Het Europees raskampioenschap staat volledig los van de tentoonstelling ingericht door De
Pajottenlanders vzw en heeft een volledig apart prijzenschema. Ook alle andere modaliteiten
staan volledig los van elkaar. Deelnemers die naast hangoren ook nog andere dieren willen
inschrijven voor de tentoonstelling van De Pajottenlanders dienen deze dieren afzonderlijk in te
schrijven via de inschrijvingsformulieren van De Pajottenlanders (www.vzwdepajottenlanders.be)
3) De tentoonstelling zal plaatsvinden in het gemeentelijk complex “BELLEKOUTER”, Bellestraat 99
te 1790 Affligem (België).
4) Programma :
Inkooien :

donderdag 23 november 2017 van 14.00 h tot 22.00 h

Keuring :

vrijdag 24 november 2017 vanaf 8.00 h

Officiële opening :

vrijdag 24 november 2017 om 20.00 h

Verkoop

vrijdag 24 november 2017 vanaf 20u00 h

:

Fokkersavond:

zaterdag 25 november 2017 om 19.00 h aansluitend prijsuitreiking

Uitkooien:

zondag 26 november 2017 vanaf 14.00 h

De uitkooiformulieren kunnen afgehaald worden op het BHC secretariaat vanaf 13.00 h. Er
wordt uitgekooid met gesloten deuren. Indien er geen problemen zijn, gaan de deuren open om
14.30 h. Aan de uitgang worden controles uitgevoerd.
5) Het inschrijvingsformulier dient ten laatste op 30 oktober 2017 ontvangen te zijn door de
organisatie. Deze gebeurt via e-mail naar karel.schaessens@gmail.com of uitzonderlijk via
papieren inschrijvingsformulier; te verzenden naar Karel Schaessens, Grn Stembierstraat 3, 3500
Hasselt (België). Na deze datum worden inschrijvingen geweigerd. De organisatoren wijzen
iedere verantwoordelijkheid af voor slecht of onduidelijk ingevulde inschrijvingsformulieren.
Elke deelnemer zal zijn inkooiformulier met toegewezen hoknummers vooraf toegezonden
krijgen via e-mail. Gelieve eventuele fouten op dat ogenblijk onmiddellijk te melden. Dit
inkooiformulier moet meegebracht worden bij de inkorving.

Het inschrijvingsformulier dient door de deelnemer ingevuld te worden in het Nederlands, Frans,
Duits of Engels. De dieren dienen te worden ingeschreven per kleurslag, in deze volgorde:
mannelijk oud (MO), vrouwelijk oud (VO), mannelijk (MJ) en vrouwelijk (VJ). Een vervanging of
afwezigheid zal door de deelnemer tijdens de inkooiing worden gemeld op het secretariaat van
de inrichters. Ingeschreven dieren mogen enkel vervangen worden door dieren van dezelfde
soort, dezelfde kleurslag en hetzelfde geslacht. Onreglementaire ingekooide dieren (vb
afwijkende kleurslag, afwijkend geslacht, enz) worden uitgesloten van elke te winnen
aanduidingsprijs of Europese titel !!!!!!
6) Het inschrijfgeld bedraagt € 8,00 per dier. Voor afwezige dieren wordt het inschrijvingsgeld niet
terugbetaald. De catalogus, deze bevat uitsluitend de uitslagen van het Europees
Raskampioenschap , kost € 5,00 en is verplicht voor alle deelnemers (één per gezin). Deze zal ten
laatste op zaterdag 25 november 2017 beschikbaar zijn. De betaling van het inschrijvingsgeld en
de catalogus dient te gebeuren op het rekeningnummer van de Belgische Hangoorclub
BE18 7370 2799 6465 BIC KREDBEBB. Cheques worden niet aanvaard. De betaling dient
tegelijkertijd met de inschrijving te worden voldaan zo niet kan de inschrijving geweigerd
worden. Ook buitenlandse deelnemers dienen op voorhand en elektronisch te betalen.

7) De keuring geschiedt volgens het Europees beoordelingssysteem en volgens de Europese
standaard. De beslissingen van de keurmeesters zijn onherroepelijk. De beoordelingen worden
geschreven in Nederlands ,Frans, Duits of Engels (afhankelijk van de keurmeester) Elke
keurmeester keurt onafhankelijk. Enkel de hoofdjury heeft de bevoegdheid om het predicaat 97
of meer en Europese titels toe te kennen.
De hieronder volgende keurmeesters werden aangevraagd:
De Permentier Eddy (B), Deravet Richard (B), Quintin Michel (B), Maive Cédric (B), Verrijdt Fons
(Nl), Every Darren (UK), Ollinger Roland (L),Wolfgang Vogt (D),Henk de Klein(NL), Mayeur Eddy (F)
De hoofdjury zal bestaan uit : De Permentier (B) (hoofdkeurmeester), Ollinger (L),
Uitsluitend de officiële afgevaardigden en de helpers aangeduid door de BHC en De
Pajottenlanders vzw mogen tijdens de keuring in de tentoonstellingsruimte aanwezig zijn.
De keuring zal gebeuren volgens het Europees systeem, m.a.w. dat in ieder ras alternerend (min 2
keurmeesters) even en oneven gekeurd zal worden.
8) Alle te winnen prijzen worden vermeld in een apart prijzenschema, te raadplegen op
www.belgischehangoorclub.com
volgend beoordelingsstelsel zal worden toegepast inzake punten voor berekening
aanduidingsprijzen .
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9) De deelnemers dienen te voldoen aan de wettelijke Belgische bepalingen en voorschriften
inzake dierenwelzijn en diergeneeskunde, in het bijzonder aan de vaccinatieverplichtingen
voor de bestrijding van RHD1+RHD2. Een kopie van het vereiste inentingsbewijs dient bij
voorkeur aan de inschrijving te worden toegevoegd of ten laatste tijdens de inkooiing op het
secretariaat te worden overhandigd. Het inentingsbewijs, getekend door een dierenarts,
vermeldt alle noodzakelijke gegevens waaronder de individuele tatouage nummers. Wij
verwijzen naar het model dat in de drie landstalen terug te vinden is op de website van de
Belgische kleinveeliefhebberij www.neerhofdieren.be.
Alle dieren staan vanaf hun aankomst tot aan het einde van de tentoonstelling onder het
veterinaire toezicht van de veeartsen Wyffels,Wandeleer. Zieke of van ziekte verdachte dieren
zullen van de tentoonstelling worden verwijderd en in een aparte ruimte worden ondergebracht.
De beslissing van de dierenarts is onherroepelijk. Er wordt bij een gewone afzondering geen
enkele kost aangerekend. Er kan evenwel een vergoeding gevraagd worden voor tussenkomst
van de dierenarts voor euthanasie of voor zorgen nodig in het kader van het welzijn van de
dieren.
10) Inzake huisvesting, voeding en diergezondheid zullen de richtlijnen van het Vlaams Verbond
(VIVFN) opgevolgd worden. De inrichtende vereniging zal vanaf het inkooien voor de voeding en
verzorging van de dieren instaan. Alle kooien zullen worden voorzien van eet- en drinkbakjes.
Een bewakingsdienst zal tijdens de tentoonstelling ingezet worden. Het inrichtend comité kan
echter niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen of goederen, noch aan
dieren, onder de vorm van verlies, ziekte, sterfte, diefstal of ongelukken, welke ook de oorzaak
is.
11) Alle dieren dienen vrachtvrij in de tentoonstellingsruimte afgeleverd te worden.

12) Tijdens de tentoonstelling is het strikt verboden kooien te openen en dieren aan te raken of te
plagen. Het organisatiecomité wenst hier nadrukkelijk beroep te doen op de fair-play van alle
deelnemers. De dieren zullen alleen uit de kooi worden genomen in aanwezigheid van een
daartoe aangestelde commissaris. Het is verboden honden in de tentoonstellingszaal te brengen.
In de zaal geldt tevens een algemeen rookverbod.

13) Alle ingeschreven dieren kunnen te koop gesteld worden. Iedere verkoop zal door bemiddeling
van het secretariaat gebeuren. De verkoper moet zijn verkoopsom op het inschrijvingsformulier
vermelden. De organiserende vereniging zal additioneel 15% administratie kosten innen op de
gestelde verkoopprijs. Deze zijn ten laste van de koper. In geval een verkoper een tentoongesteld
dier niet meer wil verkopen, is hij verplicht 15% administratiekosten te betalen op de door hem
gestelde verkoopprijs.
Het verkoopbureau is open op : vrijdag 24 november 2017 van 20u00 tot 22u00
zaterdag 25 november van 10.00 uur tot 19u00
zondag 26 november van 10u00 uur tot 13u00
Aangekochte dieren kunnen vanaf zaterdag 13u00 worden meegenomen en ten laatste op
zondag 26 november om 12.00 h.
Eens de verkochte dieren zijn uitgekooid, dienen deze onmiddellijk de zaal te verlaten in het
bijzijn van een commissaris.

14) De burgerlijke aansprakelijkheid van de deelnemers-exposanten, standhouders en de bezoekers
t.o.v. derden wordt niet gedekt door een polis. Zij zijn aansprakelijk voor de schade die tijdens de
manifestatie door hen wordt aangericht. Desgevallend zullen de kosten de herstelling op de
betrokkenen verhaald worden. Voor verlies of diefstal van bezittingen van personen of
verenigingen, brand of welke schade dan ook, in de ruimste zin van het woord, is de inrichtende
vereniging niet aansprakelijk. De deelnemers en de bezoekers aan de tentoonstelling dienen
eveneens de normen inzake brandveiligheid na te leven.
15) De afgevaardigde van de Landsbond is dhr Boudewijn Goddeeris.
16) Alle gevallen niet voorzien in dit reglement zullen door het BHC-bestuur beslecht worden,
eventueel in overleg met de Pajottenlanders vzw en steunend op de bestaande reglementen
voor tentoonstellingen.
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Prijzenschema
Europese titels & prijzen
De volgende Europese prijzen en titels worden toegekend :
1) Europese plaquettes van de Europese Entente (EE) in ieder ras waarvan min. 20
dieren aanwezig. Deze worden aangeduid door de keurmeesters. Predikaat min 96.
2) Bij minstens 20 dieren per ras wordt aan het beste dier van dit ras, met minstens 96
punten, de titel van Europees Kampioen (Europa-Champion) toegekend. Indien er
van die rassen minstens 40 dieren ingeschreven, dan wordt de titel zowel toegekend
voor de beste ram als voor de beste voedster (min 96 punten). Hetzelfde geldt voor
de kleurslagen. Zijn er 20 dieren van een kleurslag, is er een kampioen in deze
kleurslag (96 punten). Elke Europa-Champion ontvangt een diploma.
3) Bij minstens 20 dieren per ras ingeschreven in collecties, wordt aan de beste
collectie van die rassen de titel van Europameisster toegekend. Een collectie bestaat
uit 4 dieren van hetzelfde ras, dezelfde kleurslag en beide geslachten zijn erin
vertegenwoordigd. Deze collecties dienen vooraf aangeduid te worden op het
inschrijfformulier met de letter “A” in de kolom ‘aanduiding’. Meerdere collecties
zijn toegelaten (B,C,D, enz.). Elk dier mag echter van slechts 1 collectie deel
uitmaken. Voor de titel van Europameister wordt een minimum van 376 punten
vooropgesteld. Bij gelijkheid van punten krijgen de deelnemers de titel van
Europameister. Elke Europameister ontvangt een oorkonde.

Klassementsprijzen
4) Prijzen (totaalwaarde 200 €) geschonken door het Vlaams Interprovinciaal Verbond
van Fokkers van Neerhofdieren per deelnemer met de 5 hoogst scorende dieren
(ongeacht de kleurslag) :
1ste
60 €
de
2
50 €
de
3
40 €
de
4
30 €
de
5
20 €
Bij ex aequo worden de prijzen gedeeld

5)

Iedere keurmeester mag naar zijn goeddunken in zijn totale keuring 6 prijzen
aanduiden

SPONSORING

6) De Club Belgo-Français schenkt een prijs aan :
Een prijs voor de dwerghangoorangora
Een prijs voor de dwerghangoorrex
Een prijs voor dwerghangoor satijn

7) Les amis du lapin Bélier schenkt een prijs aan :
Een prijs voor Franse hangoor
Een prijs voor Engelse hangoor
Een prijs voor Meisner hangoor
Een prijs voor Duitse hangoor
Een prijs voor Nederlandse hangoor

8) De Pajottenlanders vzw schenkt een fles kwaliteitswhisky, Gin of Wodka (The Whisky
House) voor het winnen van de titel van raskampioen, moet het dier minstens 95
punten behalen en er moeten minstens 15 dieren van dit ras aanwezig zijn of een
aanmoedigingsprijs voor 10 tot 14 dieren aanwezig.

9) De prijs “MEMORIAL ROBERT GENIETS “ wordt geschonken aan de algemene kampioen van
alle Hangoren.

Aandenken voor elke deelnemer
Elke deelnemer aan het Europees raskampioenschap 2017 zal een aandenken
ontvangen geschonken door Belgische Hangoorclub (BHC)
+ zakje voeder geschonken door DELI NATURE min. 4 dieren aanwezig.

Nagekomen prijzen of aanpassingen
Op het ogenblik dat het vraagprogramma werd opgesteld, waren nog toezeggingen
voor prijzen onderweg. Deze zullen worden tussengevoegd en vermeld worden in de
catalogus. Gelieve daarom dit prijzenschema te beschouwen als een indicatie maar
niet als definitief. De laatste versie kan steeds gevonden worden op de website
www.belgischehangoorclub.com

Informatie
Prijsuitreiking
De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens de fokkersavond op zaterdag 25 november.
Prijzen kunnen tevens worden afgehaald op het secretariaat op zondag 26 november
tussen 10u en 13u. Niet afgehaalde prijzen blijven eigendom van de BHC
Fokkersavond
Alle kwekers en sympathisanten van hangoren worden uitgenodigd op de Europese
fokkersavond. Deze zal doorgaan op zaterdag 25/11/17 vanaf 19 u.
Kostprijs: 20 euro per persoon. Jeugd jonger dan 12 jaar betaalt 10 euro.
Dit omvat:
Aperitief
Hoofdgerecht
Dessert

Vooraf inschrijven is verplicht ! U kan inschrijven tegelijkertijd met uw inschrijving van
dieren ofwel gewoon via mail naar belgischehangoorclub@hotmail.com
.
Betaling gelijktijdig met uw inschrijving op rekeningnummer van de BHC BE18 7370 2799
6465 BIC KREDBEBB. mededeling “Fokkersavond voor .... personen”

Overnachting
Mogelijkheid om te overnachten in de abdij van Affligem !
voor de prijs van 10 euro per nacht;
op ongeveer 3 kilometer van de tentoonstellingsruimte;
groepskamers gereserveerd voor deelnemers en liefhebbers van de tentoonstelling;
zelf voorzien in lakens / slaapzak;
Inschrijven voor overnachting via mail naar : belgischehangoorclub@hotmail.com
Wegwijzer
E40 Brussel-Oostende afrit 19a (Affligem / Liedekerke / Denderleeuw)
Aan de afrit neem je richting Liedekerke / Teralfene
100 m verder rechts (is eerste straat rechts)
Aan rond punt rechts onder de brug meevolgen
Direct na de brug aan uw rechterhand bevindt zich de parking van de
tentoonstellingsruimte "De Bellekouter". Ingang langs de voetbalvelden (Cultuurzaal)

