
PRIJSKAMP  2019  Oost-Vlaanderen 
Provinciaal: Texel, Blauwe Texel, Suffolk en Swifter 

Interprovinciaal: Hampshire Down en Bleu du Maine  
 

LOCATIE: De prijskamp gaat door op de Schoolhoeve, Tieltsesteenweg 114 te Eeklo op zondag 14 juli 

2019 om 10 uur  en staat open voor zwoegervrije certificaatbedrijven.  

Voor de rassen Texel,  Suffolk, Blauwe Texel en Swifter wordt een Provinciale Prijskamp 

georganiseerd.  Interprovinciaal voor de rassen Bleu du Maine en Hampshire Down.  

 

1. DEELNEMINGSVOORWAARDEN en PROGRAMMA: 

 

1.1. Een afschrift van een geldig zwoegervrij-certificaat dient bij de inschrijving te worden gevoegd.  

1.2. De deelnemers moeten alle voorwaarden voor het behoud van het certificaat blijven vervullen tot en 

met de dag van de prijskamp. Op deze voorwaarden wordt geen afwijking toegestaan. 

1.3. Alle ingeschreven dieren dienen eigendom te zijn van de inzender. 

1.4. De dieren moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften en correct geïdentificeerd zijn. 

Schapen die het stamboek-oormerk hebben verloren kunnen niet deelnemen aan de prijskamp  

1.5. De dieren moeten ingeschreven zijn in het Belgisch stamboek of geboorteboek. 

1.6. De dieren mogen niet deelgenomen hebben aan andere provinciale prijskampen in 2019. 

Uitzondering voor de interprovinciale wedstrijden. 

1.7. Ingevoerde dieren dienen minstens één in België geboren en ingeschreven afstammeling te hebben.. 

1.8. Deelnemende lammeren moeten geboren zijn op een bedrijf van een lid van onze Oost-Vlaamse 

Provinciale Vereniging.  Uitzondering voor interprovinciale wedstrijden. 

1.9. De dieren moeten zich in goede gezondheid bevinden. Bij constateren van dier met besmettelijke 

aandoening zullen alle dieren van die fokker van het terrein worden verwijderd. Sanitair toezicht zal 

uitgeoefend worden door een veearts die ook controle zal doen op afwijkingen van gebit en de 

teelballen.  

1.10. Het uiterlijk van de dieren mag niet vervalst worden, wat bijknippen van de wol boven de knieën, 

 het spronggewricht en de staart is toegelaten. 

1.11. Texel-,Swifter-, Bleu du Maine- en Blauwe Texel-lammeren mogen niet geschoren zijn. 

  Suffolk-en Hampshire- lammeren moeten geschoren zijn voor de prijskamp.   

1.12. Het inrichtend comité is niet aansprakelijk voor diefstal of ongevallen die zich voordoen voor, 

  tijdens of na de prijskamp. De eigenaars zijn zelf verantwoordelijk voor hun dieren.  

1.13. Tegen een onbetamelijke houding van zowel de deelnemende fokker als van de jury kunnen  

  sancties getroffen worden door het inrichtend comité. 

1.14. Alle onvoorziene gevallen worden door het inrichtend comité behandeld. 

1.15. Vriendelijk verzoek aan de deelnemers om gepaste kledij te dragen: een blauwe broek en de 

  NIEUWE POLO van de vereniging. 

1.16.   Op de dieren mogen geen herkenbare tekens aangebracht zijn. 

1.17.  De dieren dienen aanwezig te zijn om 9u30 en op het terrein te blijven tot 16 uur. 

1.18.  De richtlijnen opgelegd door de Diergeneeskundige Inspectie dienen door iedere fokker 

opgevolgd te worden.  

 correcte identificatie en registratie van de dieren 

 voorleggen van GELDIG zwoegervrij-attest  (De attesten insturen samen met inschrijving) 

 correct ingevulde vervoerdocumenten (in 3-voud) 

 in orde zijn met de huidige reglementering aangaande transport van schapen  

1.19  Het statuut van genotypering van het bedrijf vermelden op het inschrijvingsformulier. 

  Iedereen neemt deel op eigen risico. Er wordt geen rekening gehouden met mogelijks door u 

  verworven statuut “verwaarloosbaar of gecontroleerd risico” inzake scrapie-statuut. 

1.20  Bij vaststelling van een dier met besmettelijke aandoening zullen alle dieren van die fokker 

van het terrein worden verwijderd. 

1.21  Wie inschrijft verklaart zich akkoord met het prijskampreglement.  



TEXEL 
1 Ramlammeren 

2 Tweetal ramlammeren  

3 Jaarlingrammen 

4 Rammen 2 j. en meer 

5 Ooilammeren 

6 Tweetal ooilammeren 

7 Jaarlingooien 

8 Tweetal jaarlingooien  

9 Volwassen ooien zie opmerkingen 

10 Bedrijfsgroep:  4 dieren van zelfde 

eigenaar : 1 volwassen ram (rubriek 3 of 

4), 1 volwassen ooi (rubriek 7 of 8 of 9), 

1 ramlam en 1 ooilam. Zie ook: 

opmerkingen 

 

 

SUFFOLK 
11 Ramlammeren 

12 Jaarlingrammen 

13 Rammen 2 j. en meer 

14 -------------- 

15 Ooilammeren 

16 Jaarlingooien 

17 Volwassen ooien 

18 --------------- 

19 Lot van 3 lammeren, niet noodzakelijk 

van dezelfde ram, wel van dezelfde 

eigenaar samen te stellen uit dieren die 

zijn ingeschreven in andere rubrieken 

20 Bedrijfsgroep: 4 dieren van zelfde 

eigenaar:  1 volwassen ram (rubriek 12 of 

13) + 3 dieren naar eigen keuze. 

Zie ook: opmerkingen 

 

 

 

 

HAMPSHIRE DOWN   

21 Ramlammeren 

22 Jaarlingrammen 

23 Rammen 2 j. en meer 

24 ----------- 

25 Ooilammeren 

26 Jaarlingooien   

27 Volwassen ooien 

28 ------------- 

29 

 

Lot van 3 lammeren.  Zie Suffolk  

30 Bedrijfsgroep: : 4 dieren van zelfde 

eigenaar :  1 volwassen ram (rubriek 22 

of 23) + 3 dieren eigen keuze. 

Zie ook: opmerkingen 

  BLEU DU MAINE 
31 Ramlammeren 

32 Jaarlingrammen 

33 Rammen 2 j. en meer 

34 -------------- 

35 Ooilammeren 

36 Jaarlingooien – NIET GELAMMERD 

37 Jaarlingooien – GELAMMERD 

38 Volwassen ooien 

39 Lot van 3 lammeren,  

Zie Suffolk 

40 Bedrijfsgroep: 4 dieren van zelfde eig.  

 1 volwassen ram (rubriek 32 of 33), 1 

volwassen ooi + 2 lammeren naar keuze 

Zie ook: opmerkingen 

 
 

 SWIFTER 

41 Ramlammeren 

42 Jaarlingrammen 

43 Rammen 2 j. en meer 

44 -------------- 

45 Ooilammeren 

46 Jaarlingooien  - NIET GELAMMERD 

47 Jaarlingooien - GELAMMERD 

48 Volwassen ooien 

49 Lot van 3 lammeren  zie Suffolk 

50 Bedrijfsgroep: Zie Suffolk 

1 volwassen ram (rubriek 42 of 43) + 3  

dieren naar eigen keuze) 

Zie ook: opmerkingen 

 

 

BLAUWE TEXEL 
 

51  Ramlammeren 

52  Tweetal ramlammeren 

53  Jaarlingrammen 
 

54  Rammen 2 j. en meer 

 

55  Ooilammeren 

56  Tweetal ooilammeren 

57  Jaarlingooien 

58  Tweetal jaarlingooien  

59  Volwassen ooien zie opmerkingen 

60  Bedrijfsgroep:  4 dieren van zelfde   

eigenaar : 1 volwassen ram (rubriek 53 

of 54) 1 volwassen ooi (rubriek 57, 58 

of 59), 1 ramlam en 1 ooilam. Zie ook: 

opmerkingen 

 



OPMERKINGEN 

 Dieren mogen slechts deelnemen aan één rubriek, uitgezonderd voor de bedrijfsgroepen, en die 

reeksen waarbij het uitdrukkelijk vermeld wordt (reeksen 19, 29, 39, 49) 

 Als een rubriek (jaarlingrammen en/of volwassen rammen en/of volwassen ooien) slechts uit één 

reeks bestaat, wordt de eerste in die reeks automatisch kampioen  

 Voor elke reeks dienen er minstens 3 inschrijvingen van ten minste 2 verschillende eigenaars te zijn,  

om door te kunnen gaan 

 Het aantal kampioenen kan aangepast worden naargelang het aantal inschrijvingen. 

 Voor de bedrijfsgroepen geldt: de dieren moeten ingeschreven zijn in andere rubrieken en 

dienen opgegeven te worden bij de inschrijving eventueel met reserve.  

 Ongeacht het aantal inschrijvingen wordt er per ras slechts één reeks bedrijfsgroepen voorzien. 

 Per fokker wordt slechts één bedrijfsgroep toegestaan.  

 De “Dagkampioen” wordt gekozen uit de kampioenen.   Bleu du Maine verkiest het mooiste 

Oost-Vlaamse dier 
 

 

2.  KAMPIOENSCHAPPEN 

 

SUFFOLK – SWIFTER – HAMPSHIRE - BLEU DU MAINE   

    Beste ramlam gekozen uit 1ste  en  2de van resp. rubriek 11- 21 -31-41 . 

    Jeugdkampioen ram  uit 1ste en 2de van rubriek 12- 22- 32- 42.(opm. in geval van 1 reeks)  

    Kampioen ram uit 1ste en 2de van resp. rubriek 13- 23- 33- 43.(opm. in geval van 1 reeks) 

    Beste ooilam gekozen uit 1ste en 2de  van resp. rubriek 15-25- 35- 45. 

    Kampioene jaarlingooi gekozen uit 1steen 2de van resp. rubriek 16- 26- 36- 37- 46- 47. 

    Kampioene ooi gekozen uit 1ste en 2de van resp. rubriek 17- 27- 38- 48  

    Beste lot uit resp. rubriek 19- 29- 39- 49.     Beste bedrijfsgroep uit resp. rubriek 20- 30- 40- 50.  

 

 

3. PREMIES 

 

ELKE  AANWEZIGE  DEELNEMER met minsten 3 ingeschreven dieren ontvangt een bon voor 

gratis middagmaal  en een zak schapenvoeder. 

 

IEDERE OOST-VLAAMSE DEELNEMER ontvangt een POLO met het logo van de vereniging. 

 

 Er zijn prijzen in natura voor de 1ste, 2de en 3de van elke reeks.  

 Voor elke kampioen is er een lint of rozet voorzien + 1 zak schapenvoeder.  

 Elke fokker ontvangt per 3 deelnemende (= aanwezige) dieren 1 zak schapenvoeder 

 

Bij alle rassen wordt een “DAGKAMPIOEN” aangeduid,  die een trofee zal ontvangen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.  INSCHRIJVINGEN 

 

De inschrijvingen gebeuren door middel van bijgevoegde inschrijvingsformulieren.  

Als u dieren wenst te verkopen mag u dit vermelden. 

De samenvattende lijst ook volledig invullen a.u.b. 

De inschrijvingen, samen met een kopie van het zwoegervrij-certificaat,  dienen binnen te zijn met de 

post van 24 juni 2019.  Nadien worden geen inschrijvingen meer aanvaard.  

Het inschrijvingsgeld moet worden voldaan op het moment van de inschrijving op het 

rekeningnummer van de vereniging: BE93 1032 2402 1467 

Betaalde inschrijvingsgelden worden niet teruggestort bij intrekking van de inschrijving.  

Deze gelden kunnen evenmin gebruikt worden om andere rekeningen te betalen naar de P.V. toe.  

 

 TARIEF:  
 €  3,50  voor de individuele rubrieken 

 €  5,00   voor de tweetallen 

 €  5,00  voor lot van 3 lammeren 

 €  5,00  voor bedrijfsgroepen 

 €  5,00  vast recht, cataloog inbegrepen.  

 

 

5. MIDDAGMAAL 

 

Het middagmaal bestaat uit een aperitief, gevolgd door een barbecue met frietjes of kroketten, groenten, 

en koffie achteraf. 

 

Aan IEDERE DEELNEMER met minstens 3 ingeschreven dieren wordt een GRATIS middagmaal 

aangeboden. 

 

Familieleden of vrienden kunnen inschrijven voor de prijs van € 18 .  

Kinderen tot 10 jaar betalen € 9. 

 

Extra aandacht wordt gevraagd voor punt 1.15 van het reglement: aangepaste kledij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60ste Oost-Vlaamse Prijskamp – 10de maal in Eeklo 
 

Deze bijzondere editie verdient een extra attentie voor de deelnemers. 

 

Elke Oost-Vlaamse deelnemer zal een mooie  polo ontvangen met het 

logo van de vereniging. 

 

Vergeet niet om de gewenste maat op te geven op het 

inschrijvingsformulier.  

 



SAMENVATTENDE LIJST                    RAS:  ............................................. 
 

 

Naam: ..................................................................  Tel: .......................................... 
 

Straat & nr.: ...................................................................................……………… 
 

Postcode & Gemeente: ………………………………………. Bedrijfsnr. ............. 
 

Statuut van genotypering van bedrijf: ………………………………….. 

OMSCHRIJVING Bedrag Aantal Totaal 

Ramlammeren € 3,50   

2-tal ramlammeren (enkel Texel/blauwe Texel) € 5,00   

Jaarlingrammen € 3,50   

Rammen 2j. en meer € 3,50   

    

Ooilammeren € 3,50   

2-tal ooilammeren (enkel Texel/Blauwe Texel) € 5,00   

Jaarlingooien  € 3,50   

2-tal jaarlingooien (Texel/Blauwe Texel) € 5,00   

Volwassen ooien € 3,50   

    

Lot van 3 lammeren (enkel BdM, Hampshire Down, 

Suffolk en Swifter) 

€ 5,00   

Bedrijfsgroep 
€ 5,00   

    

Middagmaal volwassenen 

 

€ 18,00   

Middagmaal kinderen t.e.m. 10 jaar € 9,00   

Gewenste maat POLO : S – M – L- XL – XXL of  XXXL    

Inschrijvingsrecht + cataloog + gratis middagmaal voor de deelnemer  

(met minstens 3 ingeschreven dieren) 
€ 5,00 

 

   € 5,00  

Bedrag te storten op rekeningnummer: BE93 1032-2402-1467        TOTAAL  





INSCHRIJVINGSFORMULIER PRIJSKAMP EEKLO  14 juli 2019 

 
Blauwe Texel - Bleu du Maine - Hampshire Down – Suffolk – Swifter – Texel  
 

Naam en adres eigenaar:  

 

 

 

Bedrijfsnummer:………………………………………   Ras: ………………………………………. 

Dieren die samen een lot of een stel vormen 

na elkaar inschrijven en aanduiden met een 

accolade. Ieder lot mag 1 reserve aanduiden. 

De reserves met een R aanduiden. 

 

Rubriek R/O Stamboek-oornummer 

 
Geboorte 

datum 

1, 2 of 3- 

ling 
 Fokker Vader (oornummer) Moeder (oornummer) Te Koop 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



Rubriek R/O Stamboek-Oornummer 

 
Geboorte 

datum 

1, 2 of 3- 

ling 
 Fokker Vader (oornummer) Moeder (oornummer) Te koop 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


