Vraagprogramma (versie BE)
28ste Europashow voor hoenders, duiven, konijnen, vogels en cavia’s
4de Europashow voor jeugdfokkers
13 - 15 november 2015 te Metz/F
De 28ste Europashow wordt georganiseerd door de Société Centrale d’Aviculture de France
- S.C.A.F., en haar secties voor – hoenders (F.F.V.), duiven (S.N.C.), konijnen (F.F.C.),
cavia’s (F.A.E.C.), en de Union Française d’ornithologie UOF voor de sectie vogels - van 13
tot 15 november 2015 in het Parc des expositions van Metz-Métropole.
Gebaseerd op het EE reglement voor Europashows en Europashows voor jeugdfokkers
evenals het contract afgesloten tussen de organisatoren van Metz 2015 en de EE.
De organisatie is niet verantwoordelijk voor fouten ontstaan door het niet correct invullen van
de inschrijfformulieren.
De deelnemer gaat akkoord met de publicatie van zijn adres en telefoonnummer in de
cataloog.
1- Uiterste inschrijfdatum : 29 augustus in België !
Deze datum kan vervroegd worden idien de maximale capaciteit van de hallen bereikt is.
De officiële inschrijfformulieren moeten afzonderlijk ingevuld worden per EE sectie :
hoenders, duiven, konijnen en cavia’s.
De inschrijfformulieren (feuillet A) enkel verzenden aan Geert De Clercq, Klemhoutstraat
99 te 9620 Zottegem.
Geen enkele toevoeging of wijziging aan de inschrijvingen wordt nog toegestaan na het
afsluiten van de uiterste inschrijfdatum. Le inschrijfformulieren zijn beschikbaar op de
website : www.neerhofdieren.be Ze moeten leesbaar ingevuld worden in één van de drie
officiële EE-talen (Frans, Duits of Engels). De contactpersonen controleren de juistheid van
de inschrijfformulieren.
De inkooilijsten (feuillet B) worden bezorgd via de Landsbond. Geen enkele individuele
inschrijving zal worden aangenomen. Enkel de officiële formulieren mogen gebruikt worden.
Gelieve de formulieren bij voorkeur elektronisch in te vullen.
2- Inschrijfgelden :
a) Koppels wilde park- & watervogels (enkel per koppel !) : 16 €
b) Individuele dieren : hoenders (kalkoenen, parelhoenders, tamme eenden en tamme
ganzen worden ook als ‘hoenders’ beschouwd !), duiven, konijnen : 12 €
c) Individuele cavia’s : 6 €
d) Jeugdshow, individuele dieren : 6 € (bevestiging als jeugdlid door de vereniging)
e) Administratiekosten: 12 € per exposant
f) Verplichte catalogus: 12 € (niet verplicht voor jeugdfokkers)
g) Fokkersavond : 40 € (bij de inschrijving te voegen)
De deelnemers dienen het inschrijfgeld te storten op rekening IBAN: BE74 0000 0990 4407
van de Landsbond, ten laatste op 4 september.
3- Deelname : Alle volwassen en jeugdfokkers (tussen 4 en 18 jaar, of geboren in de jaren
1997 - 2011) kunnen deelnemen indien ze aangesloten zijn bij een officiële federatie

aangesloten bij de EE. Alle rassen en kleurslagen erkend in de Europese standaarden van
de konijnen en cavia’s of op de EE-lijsten van de hoeders en duiven kunnen tentoongesteld
worden.
4- Cataloog : Buitenlandse deelnemers ontvangen hun cataloog aan de stand van hun land.
Aankoop van een cataloog is niet verplicht voor jeugdfokkers. De catalogen, evenals de
prijzen en de herinneringsmedailles die niet werden afgehaald tijdens de tentoonstelling,
zullen achteraf bezorgd worden door de Landsbond. Ambterende keurmeesters ontvangen
een bon voor een cataloog in hun keurmeestersdossier.
5- Inschrijfmogelijkheden :
a. Koppels wilde park- & watervogels
b. Individuele dieren : hoenders, duiven, konijnen en cavia’s
c. Collecties bij hoenders, duiven, konijnen en cavia’s (4 dieren, zelfde ras, kleurslag en
variëteit). Beide geslachten moeten vertegenwoordigd zijn in een collectie.
d. Indien meerdere collecties van een zelfde ras, kleurslag en variëteit worden ingeschreven,
dan moeten deze aangeduid worden (C1, C2, C3 etc.….) op het inschrijfformulier.
e. Collecties wilde park- & watervogels: 2 koppels van dezelfde soort en dezelfde kleur.
6- Identificatie van de dieren :
Alle dieren moeten geïdentificeerd zijn volgens de geldende regels in de lidstaten van de EE.
Beslissend zijn de reglementen van het eigen land. De dieren in de secties hoenders en
duiven mogen niet ouder zijn dan 6 jaar (2010 – 2015). Open ringen zijn niet toegestaan.
7- Diergeneeskundige voorschriften :
Voor meer info, zie het document met de specifieke voorschriften per diersoort. Alle
documenten bevinden zich op www.neerhofdieren.be We raden u aan om dit document
regelmatig te consulteren om op de hoogte te blijven van eventuele evoluties. Een
diergeneeskundige controle zal plaatsvinden alvorens de dieren toegelaten worden tot de
tentoonstellingsruimte.
8- Programma van de tentoonstelling :
Inkooien : dinsdag 10 november 2015 10 U tot 20 U
Keuren : woensdag 11 november 2015 7 U tot 18 U
donderdag 12 november 2015 7 U tot 10 U
Open voor het publiek : vrijdag 13 november 2015 11U tot 22 U
zaterdag 14 november 2015 8 U tot 18 U
zondag 15 november 2015 8 U tot 13 U
Cataloog beschikbaar : vrijdag 13 november 2015 vanaf 14 U
Openingsuren verkoopbureau : vrijdag 13 november 2015 14 U tot 19 U
zaterdag 14 november 2015 8 U tot 18 U
zondag 15 november 2015 8 U tot 10 U
Officiële opening : vrijdag 13 november 2015 om 16 U
Fokkersavond : zaterdag 14 november 2015 om 20 U
Uitkooien : zondag 15 november 2015 vanaf 13 U
9- Dierverkoop : Iedere deelnemer kan zijn dieren te koop stellen. Hij vult op het
inschrijfformulier zijn vraagprijs (in euro). De organisatie zal deze som verhogen met 20% en
dit bedrag in de cataloog vermelden. Het terugkopen van te koop gestelde dieren kan pas na
opening van het verkoopbureau. Gekochte dieren moeten na het uitkooien de zaal verlaten
in verplicht bij de organisatie aan te kopen dozen (sanitaire maatregel). Verkochte dieren
mogen de zaal verlaten vanaf vrijdag 14 u. Aangekochte dieren mogen onmiddellijk
uitgekooid worden en moeten ten laatste uitgekooid zijn om 12 u op zondag 15 november
2015. De organisatie zijn niet verantwoordelijk wanneer aangekochte en na dit tijdstip niet

uitgekooide door de fokker weer meegenomen worden. Het verkoopsgeld zal gestort worden
aan de Landsbond en dit ten laatste op 31 december 2015.
10- Prijzen :
De dieren zullen bekroond worden volgens artikel 10 van het tentoonstellingsreglement van
de E.E.
1- Europameister (collectie)
2- Europachampion (individuele dieren)
3- EE medaille (individuele dieren)
4- Ereprijzen (individuele dieren)
5- Geldprijzen E=10 €, Z=5 € (individuele dieren)
Voorschriften volgens het reglement voor Europashows dat zich bevindt op de website van
de Europese Entente www.entente-ee-com
Europameister : De beste collectie van dezelfde kleurslag en variëteit binnen een bepaald
ras, waarvan er minstens 20 dieren aanwezig zijn, bekomt de titel van Europameister
met uitzondering van de cavia’s waarbij dit 12 dieren zijn. Het resultaat voor de beste
collectie bekomt men door de punten van de 4 dieren van de collectie bij elkaar op te tellen.
Een minimum van 376 punten is vereist. Bij een collectie van 2 koppels wilde park- &
watervogels van dezelfde soort en kleur, is het minimale aantal punten 188. .
Europachampion: Bij een minimum van 20 ingeschreven dieren per ras, zal de titel van
Europachampion toegekend worden aan het beste dier, ongeacht het geslacht, met
uitzondering van de cavia’s waarbij slechts 12 dieren vereist zijn en de wilde park- &
watervogels waarbij 10 koppels aanwezig moeten zijn. Een minimum van 95 punten is
vereist. De gedetailleerde voorschriften zijn te vinden op www.entente-ee-com
Jeugdshow :
Europameister : De beste collectie van dezelfde kleurslag en variëteit binnen een bepaald
ras, waarvan er minstens 3 deelnemers aanwezig zijn, bekomt de titel van Europameister.
Een minimum van 372 punten is vereist.
Europachampion : Het beste dier per ras, met een minimum van 12 aanwezige dieren,
verkrijgt de titel van Europachampion. Een minimum van 94 punten is vereist.
Alle winnaars van Europese titels krijgen een gepersonaliseerd diploma.
EE medaille: De E.E. schenkt in alle secties een medaille per 400 dieren.
Ereprijzen : In elke sectie zal een ereprijs toegekend worden door de keurmeesters per
schuif van 10 dieren. Dit zijn geldprijzen of naturaprijzen.
Tentoonstellingsmedaille : Elke deelnemer zal een herinneringsmedaille ontvangen, tenzij
z’n dieren afwezig zijn.
Giften van ereprijzen (geld of natura) kunnen vermeld worden op het inschrijfformulier. De
gewonnen naturaprijzen kunnen opgehaald worden bij de stand van de Landsbond.
Geldprijzen zullen door de organisatie gestort worden aan de Landsbond en dit uiterlijk op 31
december 2015.
11- Verantwoordelijkheid : De directie van de Europashow wijst iedere aanvraag tot
schadevergoeding af voor het verdwijnen van dieren door overmacht of onvoorziene
omstandigheden, voor diefstal en voor overlijden.
De dieren worden bewaakt tijdens de tentoonstelling. Als het verlies van dieren zich voordoet
door een fout van de tentoonstellingsdirectie, dan zal er een schadeloosstelling gebeuren
volgens het EE reglement punt 16.2.
In het geval van verlies van dieren moet een geschreven verklaring met stempel afgeleverd
door het klachtenbureau van de Europashow voorgelegd worden als bewijs. Er zal een
klachtenbureau zijn in de hal van elke sectie. Verdwenen of vervangen dieren dienen uiterlijk
op 15/11/2015 om 17u gemeld te zijn. De verantwoordelijken voor het uitkooien van de
dieren zijn ook verantwoordelijk voor het weer meenemen van de verzendkisten van

verkochte dieren en de keurkaarten. Het openen van kooien tijdens de tentoonstelling om
eender welke reden is verboden.
12- Klachten : De uiterste datum voor het indienen van klachten is 31 december 2015. Ze
moeten schriftelijk gericht worden aan de Algemene commissaris van de tentoonstelling : Mr.
Guy SOURSAC 4, rue de l’église F-57650 FONTOY France.
13- Publiciteit, fotograferen dieren
Publiciteit in de tentoonstellingsruimte is enkel toegestaan mits goedkeuring door de
organisatie.
Officiële dierfotografen worden geaccrediteerd door de organisatie. Zij ontvangen een
speciale badge. Een lastenboek zal opgesteld worden voor alle andere fotografen die
wensen dieren te fotograferen. Aanvragen hiervoor moeten ten laatste op 30 september
2015 toekomen bij de organisatie.
14- Hotels : consulteer : www.metz2015.fr
15- Jurisdictie : Rechtbank van Metz (bij geschillen tussen de organisatie en deelnemers).
Metz, 6/2/2015
Gaston HARTER
Tentoonstellingsdirecteur

Gion P. GROSS
Voorzitter EE

