
     

 Zondag 24 juli 2022

UITNODIGING INTERPROVINCIALE WEDSTRIJD 
 TIJDENS DE DAG VAN DE NOSTALGIE TE DIEPENBEEK

E313 Afrit 30 Helstraat 22
   _____________________________________________

Beste fokkers,

Op zondag 24 juli 2022 vindt onze interprovinciale prijskamp plaats tijdens
de dag van de Nostalgie te Diepenbeek.

Deze wedstrijd wordt gehouden voor dieren ‘NIET CAE- en NIET ZWOEGERVRIJ‘ 

Praktische info

Inschrijvingsgeld: € 2 voor de kataloog + € 2 per deelnemend dier te storten op het 
rekeningnummer van de Limburgse geiten- en melkschapenfokkers BE70 9796 5010 5725 
met vermelding DIEPENBEEK + aantal dieren.

Wegens organisatorische redenen dient  het  inschrijvingsgeld  op voorhand
betaald te zijn. 

Inschrijvingsformulier uiterlijk vóór 10 juli 2022 sturen naar:
- Limburgse geiten- en melkschapenfokkers, Pleinstraat 163, 3570 Alken 
- of via e-mail aan: bollenjean@hotmail.com
en het inschrijvingsgeld te storten vóór 17 juli 2022.

Alle deelnemers moeten vóór 9u op de terreinen aanwezig zijn. 
De start van de wedstrijd wordt voorzien rond 10u en het einde tegen 18u.

Prijzen:

Prijzengeld reeksen: 1ste plaats: € 10, 2de plaats € 8, 3de plaats € 6 en vanaf de 4de plaats € 4.
De dagkampioenen ontvangen op het einde van de wedstrijd een prijs in natura.

mailto:bollenjean@hotmail.com


INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

Art.  1 Alle fokkers die lid zijn van een Provinciale vereniging in België mogen deelnemen.
Iedere  deelnemer  moet  in  het  bezit  zijn  van  een  deelnemerskaart.  Deze  wordt  u
toegezonden na betaling van de inschrijving.  Opgelet dit is een regeling ons opgelegd door de
inrichtende macht.

Art.  2 De dieren moeten een Zoötechnisch certificaat of een geboorteattest hebben.
Art.  3 De dieren moeten behoren tot een van de volgende rassen: witte geit, bonte geit,  

hertkleurige  geit,  toggenburgergeit,  anglo-nubische  geit,  belgisch  melkschaap,  
boergeit, dwerggeit.           

Art.  4 De dieren moeten voorzien zijn van een stamboek- en sanitelnummer.
Art.  5   De inschrijvingen moeten gebeuren op de daartoe bestemde formulieren en moeten
          binnen zijn  vóór 10 juli 2022: per post: Limburgse geiten- en melkschapenfokkers,

Pleinstraat 163, 3570 Alken of via e-mail aan bollenjean@hotmail.com.
Art.  6 Het inschrijvingsgeld bedraagt  2 euro per dier en iedere fokker dient  2 euro te

storten voor de  kataloog. De betalingen moeten gebeuren op het rekeningnummer
BE70 9796 5010 5725 van de Limburgse Geiten- en Melkschapenfokkers vzw en
moeten gestort zijn vóór 17 juli 2022.

Art.  7 De volgende geldprijzen zijn voorzien: voor de 1ste plaats €10, 2de plaats €8, derde
plaats €6 en vanaf de vierde plaats €4. 

Art.  8 De dieren moeten vóór 9 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 inrichtende vereniging 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 moeten voorzien zijn van een goede halsband en van een stevige leiband.
Art. 13 De dieren mogen het  terrein pas verlaten nadat de dieren van alle fokkers aan de

wedstrijd hebben deelgenomen en ten vroegste om 18u00’.
Art. 14 Er zijn naast de reeksen voor lammeren, jaarlingen, tweejarigen en oudere dieren

ook een reeks voorzien voor het beste koppel (1 mannelijk + 1 vrouwelijk dier van
hetzelfde ras). Bij inschrijving het koppel vermelden.

Art. 15 Bij  voldoende  inschrijvingen in  een reeks  mag het  wedstrijdsecretariaat  de  reeks
splitsen.

Art. 16 De  jaarlingreeksen  geiten  zullen  enkel  gesplitst  worden  in  gelammerd  en  niet-
gelammerd indien er minstens 3 niet gelammerde geiten aanwezig zijn.

Art. 17 Deelname aan de wedstrijd brengt volledige aanvaarding mee van dit reglement.
Art. 18 Als de wedstrijd wordt afgelast wegens dwingende redenen van hogerhand worden

de inschrijvingskosten terugbetaald.
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Voor info: telefoon voorzitter (Jean Bollen) 011 31 17 42 of gsm 0478 58 31 64 
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