INSCHRIJVING WEDSTRIJD HERENTALS
Op maandag 21 mei 2018 vindt in Herentals de 60ste veeprijskamp
CAE/ZWOEGERVRIJ voor geiten en schapen plaats, en deze zal ook dit jaar met
onze vereniging GSA worden georganiseerd. De uitnodigingen worden door GSA
Provincie Antwerpen behandeld en ook het prijzengeld wordt door ons uitbetaald.
Als deelnemende fokker moet je enkel nog de waarborg betalen aan de stad
Herentals op rekeningnr. 733-3310861-87.
De keuring duurt een halve dag, ze start vanaf 13.00u en duurt tot 16.30u. Alle
rassen zijn welkom. De erkende rassen en de dwerggeiten kunnen meedingen in
een wedstrijd.
PRAKTISCHE INFO
Inschrijvingsgeld: € 2.5 per deelnemend dier te storten op volgend
rekeningnummer: 733-3310861-87 met vermelding geiten + aantal dieren. (voor
04/05/2018)
Cataloog moet NIET worden aangekocht ! U ontvangt van ons gratis een cataloog
van onze wedstrijd aan de standplaats !
Inschrijvingsformulier en CAE-attest uiterlijk vóór 4 mei 2018 terug sturen naar
Geiten- en Schapenfokkers van Antwerpen (GSA), aan onze
wedstrijdadministrator: Jennes Nico Hoekheide 25 te 2230 Ramsel Tel:
0494/056461 via mail geitenenschapen@gmail.com
Voor de veeprijskamp dient er tijdig worden ingeschreven omdat de cataloog die
wij maken tijdig binnen moet. Elke deelnemer wordt geacht een vervoersdocument
(in 3 ex) zoals opgelegd door het FAVV bij zich te hebben. De aanwezige veearts
zal deze aftekenen. Inschrijvingsgeld dient ten laatste op 4 mei 2018
overgeschreven te worden.
REEKSINDELING : 6 REEKSEN PER RAS
Reeks 1 : oudere geiten/ooien geboren voor 31/08/16
Reeks 2 : jaarlinggeiten/ooien geboren tussen 01/9/16 en 31/8/17
Reeks 3 : geit of ooilammeren geboren na 01/09/17
Reeks 4 : oudere bokken/rammen geboren voor 31/8/16
Reeks 5 : jaarling bokken/rammen geboren tussen 01/9/16 en 31/8/17

Reeks 6 : bok of ramlammeren geboren na 01/9/17
PRIJZENPOT
8 euro per dier
Ook dit jaar zal er een dagkampioen van de bokken gekozen worden , een
dagkampioen van de geiten en een dagkampioen lam en beste uier. En voor de
winnaar van de beste eigenaarsgroep ( 3 dieren) is er ook een prijs voorzien.
Geldprijzen worden niet meer uitbetaald op de dag van de wedstrijd. Ze worden
overgeschreven via de bankrekening door onze Provinciale Bond Antwerpen GSA
Enkel de waarborg moet je nog gaan halen aan het secretariaat na de wedstrijd (ligt
klaar).
INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN
Art. 1Deelname aan de wedstrijd is voorbehouden voor fokkers die lid zijn van een
Provinciale vereniging in België
Art. 2De dieren moeten een Zoötechnisch certificaat of een geboorteattest hebben.
Dieren dienen over een CAE-vrij/zwoegervrij attest te beschikken, CAE attest of
zwoegervrij attest moet worden mee opgestuurd met de inschrijving.
Art. 3Voor de wedstrijd moeten de dieren behoren tot één van de volgende rassen:
witte geit, bonte geit, hertkleurige geit, toggenburgergeit, anglo-nubische geit,
Belgisch melkschaap, boergeit, Kempense geit, dwerggeit.
Art. 4De dieren moeten voorzien zijn van een stamboek- en sanitelnummer in de
oren en van een goede halsband en van een stevige leiband.
Art. 5 De inschrijvingen moeten gebeuren op de daartoe bestemde formulieren
en moeten binnen zijn vóór 4 mei 2017 op het adres van het secretariaat
zoals hierboven vermeld bij praktische info.
Art. 6 De waarborg bedraagt 2.5 € per dier. De betalingen moeten gebeuren op het
rekeningnummer 733-3310861-87 van de stad Herentals en moeten gestort zijn
vóór 4 mei 2017. Indien niet betaald kan men niet deelnemen aan de wedstrijd.
Art. 7 . Prijzengeld 8 euro per aanwezig dier
Art. 8 De dieren moeten vóór 12.30 uur, ter plaatse zijn.
Art. 9 Gedurende de prijskamp worden enkel de keurmeester, de ringsecretaris en
een begeleider per dier in de ring toegelaten.

Art. 10 De Provinciale vereniging GSA neemt geen verantwoordelijkheid op zich
voor ongevallen die zich zouden kunnen voordoen voor, tijdens of na de wedstrijd,
hetzij aan de dieren, hetzij aan begeleiders of in het algemeen aan gelijk welke
persoon of voorwerp.
Art. 11 Iedere fokker is verplicht zijn dieren op de wedstrijdplaats door een erkende
dierenarts, aangesteld door de inrichtende macht, te laten nakijken. Dieren die
ziektesymptomen vertonen, dienen onmiddellijk de wedstrijdplaats te verlaten.
Deze maatregel geldt eveneens voor fokkers die weigeren hun dieren te laten
nakijken door de aangestelde dierenarts.
Art. 12 De dieren mogen het terrein pas verlaten nadat de dieren van alle fokkers
aan de wedstrijd hebben deelgenomen en ten vroegste om 16.00 uur.
Art. 13 Bij onvoldoende inschrijvingen in een reeks mag het wedstrijdsecretariaat
de reeks splitsen.
Art. 14 De jaarlingreeksen geiten zullen enkel gesplitst worden in gelammerd en
niet-gelammerde indien er minstens 3 niet gelammerde geiten aanwezig zijn.
Art. 15 De nummerplaatjes moeten terug ingeleverd worden op het einde van de
dag (op risico van inhouding van het inschrijfgeld).
Art. 16 De uitslag van de jury is onbetwistbaar en hierover wordt geen
correspondentie gevoerd.
Art. 17 Deelname aan de wedstrijd brengt volledige aanvaarding mee van dit
reglement
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