REGLEMENT
5° OPEN VLAAMSE PRIJSKAMP VOOR KLEINE HERKAUWERS
Agriflanders Gent - Zaterdag 14 januari 2017
Art.1. De derde officiële open Vlaamse Prijskamp voor Kleine Herkauwers wordt georganiseerd door
vzw Kleine Herkauwers Vlaanderen, ter gelegenheid van Agriflanders 2017, in hal 6 van Flanders Expo
(Gent) op zaterdag 14 januari 2017, tussen 10h00 en 17h00.
Art.2. De prijskamp is voorbehouden aan schapen en geiten die vrij zijn van zwoegerziekte/CAE (met
certificaat) en die eigendom zijn van fokkers die lid zijn bij één van volgende in België erkende
regionale fokkersverenigingen : KHV of AWEOC. Alle bij deze twee verenigingen officieel erkende
rassen van schapen en geiten kunnen deelnemen.
Art.3. Tot de prijskamp worden toegelaten :
a) Dieren geboren in één van de twee voorvermelde in België erkende regionale stamboeken.
b) Dieren geboren in een buitenlands stamboek kunnen deelnemen aan de prijskamp, voor
zover ze per 15 oktober 2016 eigendom waren van de inschrijver. Als bewijsvoering hiervoor
geldt : een door het stamboek (KHV/AWEOC) uitgevoerde mutatie uiterlijk op 15/10/16 OF
een kopij v/h officieel importdocument met vermelding van invoerdatum voor 15 /10/16.
c) De dieren moeten op datum van inschrijving eigendom zijn van de inschrijver.
d) Iedere inschrijver mag maximum 3 ooi/geitlammeren inschrijven voor de prijskamp.
e) Texelaars met Franse origine (Franse Texelaar) zullen in aparte reeksen worden opgenomen.
f) De Bleu du Maine ooilammeren en Rouge de l’Ouest ooilammeren en ramlammeren dienen
geschoren te zijn.
g) De dieren moeten geïdentificeerd zijn met een/twee officieel Sanitelnummer(s).
h) Bij de ooilammeren dient de vulva bedekt te zijn, de FAVV controleurs zullen er extra
aandacht aan besteden.
i) Het uiterlijk van de dieren mag niet vervalst zijn. Een weinig toiletteren is toegelaten : wat
bijknippen van de wol boven de knieën, de kaak en de staart. Elke andere toilettage is
verboden en brengt uitsluiting met zich mee.
Art.4. De inschrijvingen gebeuren op het adres van de vzw KHV tav F. Vanackere Raaptorfstraat
17 – 8580 Avelgem of e-mail frans@khv.be uiterlijk op 20 december 2016. Inschrijvingen zijn enkel
geldig met het bijgevoegd inschrijvingsformulier en kunnen enkel per post of mail ingestuurd
worden.
Art.5. Het inschrijvingsrecht bedraagt 3 euro per ingeschreven dier. Het vast inschrijvingsrecht,
catalogus inbegrepen bedraagt 5 Euro per deelnemende fokker. Het totaal bedrag moet gestort
worden op rekeningnummer 734-0124227-76 van de vzw Kleine Herkauwers Vlaanderen, gelijktijdig
met de inschrijving, indien niet in ons bezit is de inschrijving ongeldig.
Art. 6. De prijskampen zullen gesplitst worden naargelang het aantal inschrijvingen per prijskamp.
Een rubriek kan slechts doorgaan voor zover er minstens 2 fokkers aanwezig zijn met minstens 3
dieren in totaal. De organisatie kan hierop echter uitzonderingen toestaan.
Art. 7. Alle fokkers die dieren presenteren in de ring dienen een blauwe broek en een wit hemd te
dragen. Ieder die deze uitrusting niet draagt zal de toegang tot de ring
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Art. 8. Sanitaire voorwaarden:
De deelnemende fokker moet in het bezit zijn van een geldig officieel certificaat waaruit blijkt dat zijn
schapenbeslag vrij is van zwoegerziekte en/of zijn geitenbeslag vrij is van CAE. EEN FOTOKOPIE VAN
HET CERTIFICAAT DIENT BIJ DE INSCHRIJVING GEVOEGD TE WORDEN. De deelnemende fokker moet
alle voorwaarden voor het behoud van het certificaat blijven vervullen tot op de dag van de
prijskamp. De dieren moeten aan alle sanitaire eisen voldoen die de veeartsenijkundige diensten
zullen stellen. De toegang zal geweigerd worden aan schapen aangetast door zere bekjes, rotkreupel,
schurft of andere ziektes. Een eigenaar die een dier voorstelt aangetast door een ziekte zal met al zijn
dieren uitgesloten worden. Daarenboven kan zijn deelname aan volgende kampioenschappen
geweigerd worden.
Art. 9. De voorgestelde dieren worden beoordeeld door juryleden, aangeduid door de Raad van
Bestuur van de organiserende verenging, op voordracht van de rascommissies. De beslissingen van
de jury zijn onherroepelijk. Een jurylid mag met geen enkel dier aan de prijskamp van het ras
waarvoor hij optreedt als jurylid, deelnemen.
Art. 10. De toegang tot de prijskamp is beperkt tot afgevaardigde(n) van de organisatie, de werkende
juryleden en één begeleider per dier. Na de klassering in de ring gaan de dieren terug naar de
wachtringen. De prijskampen gaan door in een doorlopende volgorde. De fokkers worden verzocht
de nodige schikkingen te nemen om het uurrooster STIPT te volgen. De wedstrijd zal stipt om 10h00
beginnen. De deelnemers zullen de nodige informatie toegestuurd krijgen een paar dagen voor de
wedstrijd.
Art. 11. Het transport van de dieren van en naar het prijskampterrein gebeurt op risico van de
deelnemer. De inrichters verwerpen alle verantwoordelijkheid in geval van ongeval of diefstal die
gedurende de prijskampen zouden overkomen.
Art. 12. Tegen een onbetamelijke houding van zowel de deelnemende fokker als van de jury kunnen
sancties getroffen worden door de organiserende vereniging en/of z’n afgevaardigde(n).
Art. 13. De Raad van Bestuur van de organiserende vereniging en/of z’n afgevaardigde(n) beslist op
de prijskamp zelf, zonder beroep, in alle gevallen die niet voorzien zijn in onderhavig reglement.
Art. 14. Iedere deelnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van dit reglement en verbindt
zich ertoe ermee in te stemmen. Deze instemming houdt ook in dat de deelnemer zich schikt naar
eventuele sancties die kunnen voortvloeien uit de toepassing van dit reglement.
Art. 15. Rubrieken:
1) Individuele ooi-/geitlammeren met een geboortedatum van 1 sept 2015 t.e.m. 31 aug 2016.
OPGELET! Iedere deelnemer kan maximum 3 ooi-/geitlammeren inschrijven!
2) Individuele ramlammeren (GEEN boklammeren) met een geboortedatum van 1 sept 2015
t.e.m. 31 aug 2016.
3) Jaarlingrammen (GEEN bokken) met een geboortedatum van 1 sept 2014 t.e.m. 31 aug 2015.
4) Volwassen rammen (GEEN bokken) met een geboortedatum van 31 aug 2014 en voorgaande.
Art. 16. Kampioenschappen
a. Kampioenschap ooi-/geitlammeren: 1 of meer ooilam(meren) te kiezen uit de eerste 3 van
elke reeks. Eén kampioen per 8 ingeschreven lammeren
b. Kampioenschap ramlammeren: 1 of meer ramlam(meren) te kiezen uit de eerste 3 van elke
reeks. Eén kampioen per 8 ingeschreven lammeren
c. Kampioenschap jaarlingrammen : de eerste 3 van elke reeks nemen deel aan het
kampioenschap.
d. Kampioenschap volwassen rammen : de eerste 3 van elke reeks nemen deel aan het
kampioenschap.
Voor de organiserende vereniging en z’n Raad van Bestuur,
Marc Lauwerijsen
Secretaris
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Voorzitter
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