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Vraagprogramma
40e KLEINVEESHOW
vrijdag 14 en zaterdag 15 oktober 2016

Kantoor van afgifte: 3920 Lommel 1 - P708636
Clubblad: 39e jaargang
Tweemaandelijkse uitgave
Periode: juli - augustus 2016
V.U. Duchesne Rony, Kikkerstraat 27, 3920 Lommel

40ste KLEINVEESHOW
‘HET NEERHOF’ Lommel en omstreken
in zaal De Moffel , Martinus van Gurplaan 37, Lommel
PROGRAMMA
INKOOIEN
donderdag 13 oktober van 19 u. tot 22 u.
KEURING
vrijdag 14 oktober van 8 u. tot 12 u.30
TENTOONSTELLING
vrijdag 14 oktober van 17 u. tot 22 u.
zaterdag 15 oktober van 10 u. tot 18 u.
RECEPTIE
vrijdag 14 oktober om 19 u.30
PRIJSUITREIKING
vrijdag 14 oktober om 20 u.
UITKOOIEN
zaterdag 15 oktober vanaf 18 u.
SLUITING VAN DE INSCHRIJVING
3 oktober
Guido Maes, TT-voorzitter
0474 691 980
Jurgen Conincx, TT-secretaris
011 62 13 41

VOORWOORD

Beste Kleinveeliefhebber,
Met genoegen nodigen we alle tentoonstellingsfokkers samen met hun familie uit
voor de 40e show van Het Neerhof, Lommel en omstreken. Onze club is opgericht
in 1971 en viert zijn 45 jarig bestaan. Speciaal voor deze gelegenheid nodigen we
iedereen uit op de receptie van vrijdagavond 14 oktober om 19u30.
Wij zijn dankbaar dat de voorbije jaren talrijke fokkers hun steun hebben gegeven
door een rijke variatie aan dieren ter beschikking te stellen. Veel fokkers en
sympathisanten weten dat Lommel een fijne en gezellige show is en komen dan ook
elk jaar graag terug.
De mooie en goed verlichte zaal De Moffel te Lommel-Werkplaatsen, tesamen met
de enorme inzet van al onze leden, is de ideale combinatie om mens en dier enkele
dagen zo aangenaam mogelijk te maken.
Dat is de beste promotie voor de kleindiersport!
Wat het sportief element betreft, willen we iedereen succes toe wensen. Zoals je
verder in dit blad kunt lezen, zullen ook dit jaar de keurmeesters een uitgebreid
prijzenpakket ter beschikking hebben om zoveel mogelijk prachtige dieren te
belonen.
Onze tentoonstelling is de belangrijkste en tegelijkertijd één van de gezelligste
activiteiten van onze club. Gelukkig komen vele handen het werk licht maken.
Dit maakt dat we voldoende tijd kunnen vrijmaken om te genieten van de mooie
rasdieren, maar ook voor het weerzien van bekende gezichten. Vooral het
verwelkomen van nieuwkomers doet ons elk jaar plezier.
Graag bieden we hierbij dan ook ons vraagprogramma aan en verwachten je op onze
40ste show om samen met ons van een sportieve, fokkersvriendelijke, maar vooral
gezellige 3 dagen te genieten.

Vriendelijke groeten,
Het bestuur en de leden van Het Neerhof, Lommel & omstreken

PROVINCIALE KRING VAN FOKKERS VAN NEERHOFDIEREN VAN
LIMBURG, AANGESLOTEN BIJ HET VLAAMS VERBOND VAN
NEERHOFDIEREN V.Z.W. EN DE LANDSBOND V.Z.W.
Vraagprogramma en algemeen reglement van inwendige orde van de
kleinveetentoonstelling ingericht door
HET NEERHOF LOMMEL EN OMSTREKEN op 14 en 15 oktober 2016, in
zaal DE MOFFEL, M. VAN GURPLAAN 37 , 3920 LOMMEL
Art. 1. De tentoonstelling wordt ingericht volgens de regels en de voorschriften van
het algemeen reglement, keuringen en tentoonstellingen, de voorschriften van het
Provinciaal Verbond van het Vlaams Verbond en de Landsbond, waaraan de
deelnemers tentoonstellers zich door hun inschrijving automatisch onderwerpen.
De tentoonstellers kunnen het desbetreffende tentoonstellingsreglement
(goedgekeurd op 12 juli 2008 en van kracht vanaf 1 maart 2009) raadplegen.
Dit reglement ligt ter inzage op het secretariaat.
Art. 2. De tentoonstelling staat open voor alle leden waarvan het Landelijk Verbond
aangesloten is bij de Europese Entente. De dieren moeten voorzien zijn van een
officieel kenteken overhandigd door hun Landelijk Verbond.
De Belgische exposanten moeten in het bezit zijn van een fokkerskaart waarvan het
nummer dient vermeld te worden op het inschrijvingsblad.
Art. 3. De contactpersoon is Conincx Jurgen, Windmolenstraat 38, 3930 Hamont,
tel. 011/621341.
Art. 4. De inschrijvingen dienen volledig en juist ingevuld en ondertekend uiterlijk
op 3 oktober 2016 toe te komen bij Conincx Jurgen, Windmolenstraat 38,
3930 Hamont, tel. 011/621341.
Na deze datum worden geen inschrijvingen meer aanvaard.
De inschrijvingsgelden dienen gelijktijdig gestort te worden op
Rekeningnummer BE14 8508 4504 3483 (850-8450434-83, BIC-code SPAABE22)
van Het Neerhof Lommel en omstreken.
Art. 5. Het inrichtend comité:
Voorzitter Guido Maes, Secretaris Jurgen Conincx, Penningmeester Ludo
Conincx en alle leden en bestuursleden van Het Neerhof Lommel en omstreken.
Provinciaal afgevaardigde is André Panis.
Programma:
Sluiting van de inschrijvingen:
Inkooien van de dieren:
Keuren van de dieren:
Openingsuren:
Receptie:
Prijsuitreiking:
Uitkooien van de dieren:

zaterdag 3 oktober 2016.
donderdag 13 oktober 2016 van 19.00 tot 22.00 uur.
vrijdag 14 oktober 2016 van 8.00 tot 12.30 uur.
vrijdag 14 oktober 2016 van 17.00 tot 22.00 uur.
zaterdag 15 oktber 2016 van 10.00 tot 18.00 uur.
vrijdag 14 oktober 2016 om 19.30.uur
vrijdag 14 oktober 2016 om 20.00 uur.
zaterdag 15 oktober 2016 vanaf 18.00 uur.

Art. 6.Volgende diergroepen-rassen zijn toegelaten: hoenders, krielen, duiven en
konijnen. Uitsluitend inschrijvingen per afzonderlijk dier, geen trio's of koppels.
Art. 7. De dieren dienen ingeschreven te worden als volgt: per diersoort, per ras, per
kleur, man-oud, vrouw-oud, man-jong, vrouw-jong.
Art. 8. De dieren dienen geringd of gemerkt te zijn volgens de voorschriften.
Art. 9. De volgende keurmeesters zijn gevraagd:
- Konijnen: A. Panis (hoofdkeurmeester) en G. Gilissen
- Hoenders en krielen: R. Struyf (hoofdkeurmeester), K. Belmans,
J. Steenbakkers en K. Van Ouwenhuysen
- Duiven: M. Punie (hoofdkeurmeester), G. Campo en R. de Wit
De beslissingen van de keurmeester zijn onherroepelijk. Het keurmeesterskorps kan
aangevuld of verminderd worden, dit naargelang het aantal inschrijvingen.
Tijdens de keuring is voor iedereen de toegang tot de tentoonstelling verboden, met
uitzondering van de commissarissen en afgevaardigden van het Provinciaal Verbond
van Fokkers van Neerhofdieren.
Art.10. Het diergeneeskundig toezicht wordt gedaan door Dr. C. Rubbrecht. Schijnbaar
zieke dieren zullen uit de kooien worden verwijderd.
Art.11. De deelnameprijs bedraagt 3,00 € per dier.
Art.12. De catalogus is verplichtend één per gezin en kost 3 €.
Art.13. De toegang tot de tentoonstelling kost 2,50 € met één gratis consumptiebon;
kinderen gratis toegang. Iedere tentoonsteller krijgt één gratis doorlopende
toegangskaart.
Art.14. Voor afwezige dieren wordt geen inschrijvingsgeld terugbetaald.
Art.15. Voor de prijzen verwijzen we naar de rubriek “prijzenaanbod”. Er zal gekeurd
worden volgens het gebruikelijke puntensysteem:
97 = 8p, 96 ,5 of 96 = 7p, 95,5 of 95 = 6p, 94,5 of 94 = 5p, 93,5 of 93 = 4p,
92,5 of 92 = 3p, 91,5 of 91 = 2p, 90,5 of 90 = 1p.
Art.16. Bij gelijkheid van punten tellen de voorrangsregels in volgorde: hoogst aantal
keer 97 punten, hoogst aantal keer 96,5 en 96, hoogst aantal keer 95,5 en 95, hoogst
aantal keer 94,5 en 94, hoogst aantal keer 93,5 en 93, minste rassen, minste kleurslagen,
daarna loting.
Art.17. De inrichters zorgen voor voeder en drank voor de dieren.
Art.18. Het is de deelnemers en de bezoekers verboden dieren aan te raken, te plagen,
keurstokken te gebruiken en kooien te openen tenzij in het bijzijn van een lid van het
inrichtende comité of een commissaris.

Art.19. Vervangen van dieren is toegelaten binnen hetzelfde ras, dezelfde kleur,
dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht. Vervangingen dienen bij het inkooien gemeld te
worden op het secretariaat.
Art.20. De deelnemers dienen zich te houden aan de wettelijke bepalingen en
voorschriften inzake dierenwelzijn en diergeneeskunde (entplicht). Zo nodig dienen de
deelnemers de nodige attesten neer te leggen op het secretariaat bij het inkooien.
Art.21. Dieren kunnen te koop gesteld worden mits aanduiding van de verkoopprijs op
het inschrijvingsformulier. Alle verkopen gebeuren via het secretariaat. De verkoop
begint een uur na de opening van de tentoonstelling. De eigendomstitels van de
konijnen die te koop staan, moeten op het secretariaat afgegeven worden, anders kan het
dier niet verkocht worden.
Art.22. De burgerlijke aansprakelijkheid van de deelnemers en de bezoekers t.o.v.
derden wordt niet gedekt door een polis. Voor verlies of diefstal van bezittingen van
personen of verenigingen voor brand of welke schade dan ook in de ruime zin van het
woord is het inrichtende comité niet aansprakelijk. De deelnemers en de bezoekers aan
de tentoonstelling dienen eveneens de normen inzake brandbeveiliging na te leven en te
doen naleven. De deelnemers en de bezoekers zijn aansprakelijk voor de schade die
tijdens de manifestatie door hen wordt aangericht. In voorkomend geval zullen de
kosten van herstellingen op de betrokkenen verhaald worden.
Art.23. In alle gevallen welke niet voorzien zijn in dit reglement beslist
het inrichtend comité:
Secretaris
Jurgen Conincx

Voorzitter
Guido Maes

Voor provincie Limburg:
Secretaris Provinciale kring Limburg,
Yves Neven
Coördinator Provinciale kring Limburg,
Yvan Kielich

PRIJZEN 40ste KLEINVEESHOW
HOOFDPRIJZEN
een erecertificaat met foto en 10€
Konijnen:

- beste ram
- beste voedster

Hoenders:

- beste groot hoen
- beste dwerghoen

Duiven:

- beste doffer
- beste duivin

Minimaal predikaat 96 punten is vereist. Minimaal 50 dieren in de diergroep.

EEN MOOIE PRIJS
Konijnen:

- beste ram op één na
- beste voedster op één na

Hoenders:

- beste groot hoen op één na
- beste dwerghoen op één na

Duiven:

- beste doffer op één na
- beste duivin op één na

PRIJS VAN DE STAD LOMMEL
Voor een lid van Het Neerhof Lommel in elke diergroep.

KEURMEESTERSPRIJZEN
Elke keurmeester mag aan de dieren uit zijn keuring 5 prijzen toekennen:
1 x 7,5 €

1x5€

3 x 2,5 €

De keurmeester kan zo ook de inzender van zeldzame rassen en kleurslagen
belonen. Indien de keurmeester geen volledige keuring heeft, worden de prijzen
in verhouding aangepast.

PRIJZEN MET MEESTE PUNTEN MET 5 DIEREN
Het is niet nodig dieren aan te duiden.
Voor de inzender met de meeste punten met 5 konijnen:
een prijs ter waarde van 30 €
Voor de inzender met de meeste punten op één na met 5 konijnen:
een prijs ter waarde van 20 €
Voor de inzender met de meeste punten op twee na met 5 konijnen:
een prijs ter waarde van 10 €
Voor de inzender met de meeste punten met 5 hoenders:
een prijs ter waarde van 30 €
Voor de inzender met de meeste punten op één na met 5 hoenders:
een prijs ter waarde van 20 €
Voor de inzender met de meeste punten op twee na met 5 hoenders:
een prijs ter waarde van 10 €
Voor de inzender met de meeste punten met 5 duiven:
een prijs ter waarde van 30 €
Voor de inzender met de meeste punten op één na met 5 duiven:
een prijs ter waarde van 20 €
Voor de inzender met de meeste punten op twee na met 5 duiven:
een prijs ter waarde van 10 €

.
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EREPRIJZEN
Uitgezonderd Algemene Kampioenen en Kampioenen op één na.
Het is niet nodig dieren aan te duiden.

Prijs Rony Duchesne, voorzitter: voor het beste tekeningkonijn.
Prijs Rony Duchesne, voorzitter: voor de beste vormduif.
Prijs Jurgen Conincx, secretaris: voor de beste hangoorkonijn.
Prijs Jurgen Conincx, secretaris: voor de beste structuurduif.
Prijs Jurgen Conincx, secretaris: voor de beste meeuwduif.
Prijs Henri Michiels, erelid: voor de beste Araucanahaan.
Prijs Henri Michiels, erelid: voor de beste Araucanahen.
Prijs Paul Bleux, bestuurslid: voor de beste Belgische baardkriel hen.
Prijs Paul Bleux, bestuurslid: voor de beste Belgische baardkriel haan.
Prijs Monique Grossard voor de beste duif van Belgisch ras.
Prijs Monique Grossard voor het beste konijn van Belgisch ras.
Prijs Monique Grossard voor de beste hoen van Belgisch ras.

PRIJS TE VERLOTEN ONDER DE INZENDERS
Onder de inzenders, aanwezig op de prijsuitreiking vrijdagavond, worden mooie
prijzen per lottrekking toegewezen, hoofdprijs geschonken door Johan Nouwen.

VOOR DE JEUGDLEDEN
Prijs Het Neerhof Lommel en omstreken: voor het jeugdlid met het beste gemiddelde
in punten met konijnen.
Prijs Het Neerhof Lommel en omstreken: voor het jeugdlid met het beste gemiddelde
in punten met hoenders.
Prijs Het Neerhof Lommel en omstreken: voor het jeugdlid met het beste gemiddelde
in punten met duiven.

DEUTSCHEN MODENESER CLUB BELGIË
Erecertificaten voor
de beste Gazzi, Schietti en Magnani,
uitgeloofd op onze jaarlijkse Clubdag.

EXTRA PRIJZEN HET NEERHOF LOMMEL
Door Het Neerhof Lommel en omstreken worden mooie extra-prijzen geschonken
aan de rassen waarvan grote aantallen dieren (meer dan 50) zijn ingezonden.
De kampioenen en kampioenen op één na zijn hiervan uitgezonderd.
NA DE KEURING
Na de keuring komen de resultaten hiervan op de website: www.neerhoflommel.be
PRONOSTIEK
Elke deelnemer kan meedoen en een mooie prijs winnen!
Houd u strikt aan de voorschriften van het Ministerie van Landbouw inzake de
entplicht! U dient bij het inkooien entbewijzen voor uw dieren af te geven.
In verband met het viraal haemorragisch syndroom 1 en 2 bij konijnen, geldt
een verplichte vaccinatie, zie attest op www.vivfn.be

WEGWIJZER

Zaal De Moffel, Martinus van Gurplaan 37 te Lommel.

Beliën

Wij wensen iedereen
veel succes toe op onze
40e KLEINVEESHOW!
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