bpost
PB-PP

Kleinveevereniging
DE PAJOTTENLANDERS VZW

BELGIE(N) – BELGIQUE

V.U. : Kleinveevereniging De Pajottenlanders

Vereniging Zonder Winstoogmerk
Zetel : Fooststraat 49, 1790 AFFLIGEM
Gesticht in 1978

Afgiftekantoor NINOVE I
Erkenningsnummer P006102
Tweemaandelijks tijdschrift
Bankrek. : 293-0020858-58

VRAAGPROGRAMMA

-2-

Kleinveevereniging De Pajottenlanders vzw
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Word lid van de

KLEINVEEVERENIGING DE PAJOTTENLANDERS VZW
dan bekomt U :
- ons tweemaandelijks clubblad;
- vergaderingen met algemene informatie en voordrachten;
- gelegenheid tot het reglementair merken van uw dieren;
- eventueel Vlaamse fokkerskaart met ‘Het Vlaamse Neerhof’;
- de mogelijkheid uw dieren lokaal, provinciaal, nationaal en internat. tentoon te stellen;
- kontakten met andere fokkers ...

Hoe lid worden ?
Je betaalt per jaar slechts 13,00 euro als eerste lid of 3,00 euro als gezinslid van het eerste lid
wonende op hetzelfde adres, het gezin ontvangt dan maar één clubblad. Wie geen papieren
clubblad meer in de bus wenst maar digitale versie wil downloaden betaalt slechts 5,00 euro.
Een eerste fokkerskaart met Vlaams fokkersboek(*) en tijdschrift “Het Vlaams Neerhof” kost
15,00 euro (+5,00 euro na 1/02), voor een extra fokkerskaart op hetzelfde adres (zonder
fokkersboek) betaalt men slechts 3,00 euro. Overschrijven op rekeningnummer IBAN BE95 2930
0208 5858 - BIC GEBABEBB van "De PAJOTTENLANDERS vzw", Meersstraat 106, 1742 TERNAT.
(*)
Of te betalen op een vergadering aan een bestuurslid.
Indien aangevraagd voor 1 januari.

Ere-voorzitter:
André DESCHUYTENEER, Winterkeer 76, 1570 TOLLEMBEEK, tel. 054/58.00.65

De Raad van Bestuur:
 Voorzitter en tatoueerder:
Luc STEPPE, Kattestaat 82, 9400 OKEGEM-NINOVE, tel. 054 / 32.10.55 luc.steppe@telenet.be
 Onder-voorzitter / Redactie:
Johan GOOSSENS, Middenstraat 25, 9506 ZANDBERGEN, tel. 054 / 32.96.49
 Secretaris:
Pieter EMMERECHTS, Klaarstraat 78/4, 1745 OPWIJK, tel. 0471/59.14.30 pemmerechts@yahoo.com
 Schatbewaarder:
Ludwig VAN ROY, Meersstraat 106, 1742 TERNAT, tel. 0475 / 35.13.78 ludwig.van.roy@telenet.be
 Public-Relations : lars.vandroogenbroeck@skynet.be
Lars VAN DROOGENBROECK, Opgeeistenstraat 48, 9470 DENDERLEEUW, tel. 053/68.03.20
 Bestuursleden :
Hans BONAMI, Lanestraat 136, 3090 OVERIJSE, tel. 0495/18.03.18 hans.bonami@skynet.be
Christian MERTENS, J Vanderstraetenstraat 124, 1600 ST-P-LEEUW, mertens.kris.music@hotmail.com

Materiaalmeester:
Dirk BEIRENS, Politieke Gevangenenstr. 15 b2, 9300 AALST, tel. 0491/46.06.33,
beirens.dirk@live.be

Cultuurraad:
Albert DE GEYTER, Fooststraat 49, 1790 AFFLIGEM, a.degeyter@telenet.be

Ringverdeler:
Greta DE TROYER, Scheidestraat 19, 9400 NEDERHASSELT, tel. 054/32.44.56 detrg@telenet.be
E-MAIL: pajottenlanders@yahoo.com WEBSITE: HTTP://www.vzwdepajottenlanders.be
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Geachte kleinveeliefhebber en familie,

De kleinveevereniging De Pajottenlanders bestaat dit jaar 40 jaar en dit gaan we vieren!
Ter gelegenheid van ons jubileum zullen we een extra inspanning leveren om er speciale
editie van te maken. We voorzien een superprijs, extra attenties voor de deelnemers, voor de
speciaalclubs, verrassingen tijdens de tentoonstelling, …
Ook voor de niet-tentoonstellers loont het terug de moeite eens te komen kijken. Er wordt dit
jaar terug voor randanimatie gezorgd, diverse standen en speciaal voor de kleintjes een
kinderboerderij en springkasteel, ...
Wij hopen U dan ook talrijk te mogen verwelkomen op onze jaarlijkse tentoonstelling.
Een tentoonstelling organiseren vraagt veel werk, heel veel werk. Wat de opbouw betreft zijn
we gebonden aan een zeer strikt (kort!) schema. Daarom doen we hierbij een oproep om bij het
opbouwen, tijdens of bij het afbreken van de tentoonstelling een handje toe te steken, want vele
handen maken licht werk ! Indien u wat kan helpen, denk niet zoals de meeste ‘er zal wel volk
genoeg zijn’, u bent zeer welkom, want anders is het voor ons niet houdbaar om een grote
tentoonstelling te blijven organiseren. Om de juiste uren te kennen vragen wij u vooraf onze
secretaris P. Emmerechts (mail pemmerechts@yahoo.com) of voorzitter L. Steppe (tel.
054/32.10.55) te contacteren of op 10 oktober (om 20u in het Gildenhuis, Kerkstraat 82 te
Affligem-Hekelgem) naar de werkvergadering te komen.
We willen er terloops toch nog eens op wijzen de wettelijke entverplichtingen serieus te nemen
en ervoor te zorgen dat je in orde bent met vaccinatiebewijzen ! Ook buitenlandse deelnemers
moeten voldoen aan de Belgische wetgeving en moeten dus ook een vaccinatie-attest van
minstens 3 weken en maximum 9 maanden oud met een geïnjecteerd, geïnactiveerd vaccin
kunnen voorleggen met daarop de ringnummers. Het volstaat niet dat zij voldoen aan hun
nationale wetgeving als deze minder streng is dan de onze !
Alvast van harte bedankt voor uw deelname, uw bezoek of helpende hand. Nog veel succes en
tentoonstellingsplezier.

********
IN SAMENWERKING MET HET GEMEENTEBESTUUR VAN AFFLIGEM
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Vlaams Interprovinciaal Verbond Van Fokkers Van Neerhofdieren vzw
Prov. kring van Vlaams Brabant - Kleinveevereniging De Pajottenlanders vzw
__________________________________________________________________________________________________________

Reglement – Programma jaarlijkse tentoonstelling en provinciale wedstrijd Vlaams Brabant :
1. De tentoonstelling wordt ingericht volgens de regels en de voorschriften van het algemeen
reglement keuringen-tentoonstellingen, de voorschriften van de Provinciale Kring, het Vlaams
Verbond vzw en de Landsbond vzw waaraan de deelnemers aan de keuring-tentoonstelling zich
door hun inschrijving automatisch onderwerpen.
2. De keuring-tentoonstelling wordt ingericht door de "kleinveevereniging DE PAJOTTENLANDERS
vzw" met medewerking van het gemeentebestuur van Affligem. Zetel van de vereniging: Fooststraat
49, 1790 Affligem. Secretariaat : Pieter Emmerechts, Klaarstraat 78/4, 1745 Opwijk.
3. De keuring – tentoonstelling zal als volgt verlopen :
Plaats : het gemeentelijk complex "BELLEKOUTER" Bellestraat 99 te Affligem.
- Inkooien: donderdag 29/11/18 van 17 tot 22 uur (Buitenlanders kunnen contact opnemen met
Ludwig Van Roy (tel. 0475/35.13.78) om eventueel een andere afspraak te maken).
- Keuring: vrijdag 30/11/18 vanaf 8 uur.
- Opening met receptie ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan : vrijdag 30/11/18 om 19.30u
- Bezoek tentoonstelling / verkoop: vrijdag 30/11/18: 20.00u-22.00u, zaterdag 1/12/18: 10.00-21.00u
zondag 2/12/18: 10.00-17.30u.
- Prijsuitreiking: zondag 2/12/18 om 16.30 uur.
- Uitkooien: zondag 2/12/18. Vanaf 18.00u mogen alle eigenaars beginnen hun dieren uit te kooien.
Opgelet : de dieren mogen dan de zaal nog niet uit! Slechts indien er geen klachten zijn gaan
daarna alle grote poorten open en kunnen de dieren de zaal verlaten (na bericht van het
secretariaat, verwacht rond 18u45-19u00).
Geen enkele toestemming tot voortijdig uitkooien zal aan Belgische deelnemers verleend worden.
Speciale regeling voor buitenlanders is mogelijk in overleg met het secretariaat bij het inkooien.
4. Volgende diergroepen zijn toegelaten : grote hoenders & krielen, konijnen, cavia's, park- &
watervogels en duiven.
5. De dieren dienen geringd of gemerkt te zijn volgens de voorschriften van de Landsbond en van de
Europese Entente (bvb. alleen duiven van 2013 en jonger mogen tentoongesteld worden). Het
nummer van de ring of het oormerk dient NIET verplicht op het inschrijvingsformulier of online via
de website vermeld te worden, maar moet wel ingevuld worden bij het inkorven. Graag
formulieren in drukletters invullen. De organisatoren wijzen iedere verantwoordelijkheid af voor
slecht of onduidelijke ingevulde inschrijvingsformulieren, bij voorkeur online inschrijven via de
website om fouten te vermijden.
6. De dieren dienen ingeschreven te worden als volgt : per ras, per kleur, mannelijk oud (M.O),
vrouwelijk oud (V.O.), mannelijk jong (M.J.), vrouwelijk jong (V.J.). Verplicht vooraf in te vullen
op het inschrijvingsformulier.
7. Elke Belgische liefhebber dient te beschikken over een geldige fokkerskaart waarvan het nr. op het
inschrijvingsformulier dient te worden vermeld zoniet moet de inschrijving worden geweigerd.
8. Gevraagde keurmeesters : HOENDERS : J. BROUEZ, S. BOUCHE, G. CALCOEN, B. CREZEE, G.
DEROISSART, J. DULIEU, C. FONCOUX, G. GLASTRA, M. LAMBRECHTS, M. LEURIDAN, S.
LIBENS, W. LOMBARY, W. MEIJER, V. NEDELKA, J. ROUSSEAU, P. SADAUNE, F. SMETS, R.
STRUYF, A. VAN DIERENDONCK, Q. VANNEROM, A. VERELST, A. WILLEGHEMS, B. ZOMER, P.
ZUFFA. DUIVEN : L. AERTS, A. DELCROIX, F. DEWEZ, R. EVRARD, J. GIELIS, G. LAWARREE, J.
LAUWERS, R. LEETEN, A. LEGRAND, M. PUNIE, J. SPAEPEN, F. VIERSTRAETE, M. VAN UDEN, D.
WERBROUCK. PARK- EN WATERVOGELS : K. GHESQUIERE, B. GODDEERIS, G. LAMBRIGHS,
V. LAMBRIGHS, B. POULMANS, P. VAN DEN BUNDER. KONIJNEN : W. DE WITTE, R. DERAVET,
G. GILLISSEN, A. PANIS, R. PAUWELS, K. SCHAESSENS, T. VOORTER. CAVIA'S : S.
VANDENBUSSCHE, A. CLOOSTERIN.

Deze lijst is voor uitbreiding of wijzigingen vatbaar. Hoofdjury: zie onderlijnde namen. Voorzitters:
Sadaune (grote hoenders), Willeghems (krielen), Lauwers, Goddeeris, De Witte.
9. Het diergeneeskundig toezicht wordt gedaan door de dierenartsen : WYFFELS, VANTHUYNE, e.a.
Schijnbaar zieke dieren zullen uit de kooien worden verwijderd en in de ziekenstal worden
ondergebracht. Voor zieke dieren wordt 2,5 EUR administratieve kosten gevraagd. Voor de
behandeling van zieke dieren worden de richtlijnen gevolgd van de Vlaamse Commissie voor
dierenwelzijn (versie 4 juni 2005). Alle eigenaars van dieren die werden verwezen naar de
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ziekenstal worden door de inrichters gecontacteerd. Zij krijgen de keuze hun dier dezelfde dag weg
te halen ofwel wordt door de dierenarts de nodige behandeling ingesteld. Ingeval van
hoogdringendheid of wanneer de eigenaar niet kan bereikt worden, kan de dierenarts op zijn
verantwoordelijkheid overgaan tot behandeling. De kosten hieraan verbonden worden doorgerekend
aan de inzender. Deze zullen enkel betrekking hebben op de behandeling. Er wordt geen consult
aangerekend. Alle dieren met duidelijke infestatie van ectoparasieten (luizen, vlooien, veermijten)
worden behandeld op kosten van de eigenaar, alsook een preventieve behandeling van de dieren die
in de directe omgeving zitten. Commissaris dierengezondheid en dierenwelzijn: A. Deschuyteneer.
De afgevaardigde van het Provinciale kring : de heer Kris Borgers.
De deelnameprijs is 3,50 EUR per dier (er worden geen cheques aanvaard).
Palmares (1 verplicht per gezin) kost 5 EUR en zal ten laatste zaterdag 1/12/18 beschikbaar zijn.
Een steunkaart (inkomprijs) voor de tentoonstelling kost 4,00 EUR per persoon. Kinderen onder 12
jaar vergezeld van een volwassene betalen geen inkomgeld. Elke deelnemer met minimum 4
ingeschreven dieren heeft recht op een gratis doorlopende toegangskaart.
De deelnemers zijn hierbij geïnformeerd dat hun persoonlijke gegevens zullen verwerkt worden
door de Pajottenlanders vzw voor het beheer van de tentoonstelling. Door deelname geeft men
toestemming deze persoonlijke gegevens op te nemen in onze bestanden, te bewerken en te
publiceren onder eender welke vorm (palmares, …). Dit uitsluitend bedoeld voor gebruik in het
kader van alle activiteiten van de kleinveevereniging De Pajottenlanders vzw.
De deelnemer heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en kan eventueel vragen ze te
wijzigen of te schrappen door contact op te nemen met ludwig.van.roy@telenet.be
Inschrijven
is
mogelijk
tot
29
oktober
2018
via
onze
website
HTTP://www.vzwdepajottenlanders.be of via de post. De papieren inschrijvingsformulieren
dienen juist ingevuld en ondertekend uiterlijk op 29 oktober 2018 aan te komen bij de heer Leo De
Roeck, Klaaie 5, 9660 Brakel. Na 29 oktober of bij niet tijdig betalen of wanneer de
maximumcapaciteit van de zaal/materiaal bereikt is, kunnen inschrijvingen geweigerd
worden. Een kopie van de vereiste inentingsbewijzen (dewelke eigendom blijft van de inrichtende
vereniging) dient uiterlijk bij het inkooien op het secretariaat afgegeven te worden (of via mail).
Kosten voor onvoldoende gefrankeerde brieven zullen worden doorgerekend aan de deelnemer,
gelieve GEEN aangetekend schrijven te gebruiken. Deelnemers zullen hun inkooiingsformulieren
vooraf opgestuurd krijgen, deze dienen na het inkooien, aangevuld met de correcte
ringnummers/tatou afgegeven te worden op het secretariaat.
BEZORG ONS UW EMAIL-ADRES OM NOG SNELLER UW INKOOIINGSFORMULIER THUIS TE
ONTVANGEN! Gelieve eventuele fouten onmiddellijk te melden.
De inschrijfgelden dienen gestort te worden voor 01/11/2018 op rekeningnummer IBAN: BE95 2930
0208 5858, BIC: GEBABEBB op naam van "DE PAJOTTENLANDERS vzw", Meersstraat 106, 1742
Ternat met duidelijke vermelding van de naam of namen van de deelnemers. Wie niet tijdig betaalt,
kan geweigerd worden indien teveel dieren ingeschreven of wanneer de maximumcapaciteit van de
zaal/materiaal bereikt is. Voor afwezige dieren worden geen inschrijfgelden terugbetaald. In geval
van uitzonderlijke omstandigheden zal het bestuur eventueel anders beslissen.
Prijzen (naturaprijzen en/of geldprijzen) : zie prijzenschema in het vraagprogramma.
Keuringssysteem: voor alle secties worden puntenpredikaten gebruikt. Voor pluimvee 97, 96, 95,
94, 93, 92, 91, 90, 0, streep (/), NA en afw-abs. Binnen de sectie konijnen en cavia’s wordt de
keuring op punten toegepast, d.w.z. dat een optelsom wordt gemaakt van de punten toegekend op
elk van de rubrieken. Zowel in de rubrieken als in het eindresultaat kunnen halve punten
voorkomen. De vork van de puntenpredikaten wordt steeds gerespecteerd: 97, 96,5-96, 95,5-95,
94,5-94, 93,5-93, 92,5-92, 91,5-91, 90,5-90, 0, streep (/), NA en afw-abs.
De drie beste dieren worden geklasseerd binnen hetzelfde ras, ongeacht de variëteit, geslacht,
ouderdom. Hiervoor worden de punten van 93 t/m 97 in rekening genomen. Als meerdere
keurmeesters binnen eenzelfde ras jureren, gebeurt dit na onderling overleg.
Voor de berekening van prijzen wordt de waardenschaal gebruikt : 97=8, 96,5-96=7, 95,5-95=6,
94,5-94=5, 93,5-93=4, 92,5-92=3, 91,5-91=2, 90,5-90=1 en 0, streep (/), NA, afw-abs=0.
Bij gelijkheid van punten worden de prijzen samengeteld en gedeeld.
Er zal gekeurd worden volgens de Europese standaarden. Tijdens de keuring zullen de keurmeesters
afzonderlijk werken. De beslissingen van de keurmeesters zijn onherroepelijk. Het toegekende
puntenpredikaat wordt op de keurkaart en in de cataloog vermeld. Alleen helpers aangeduid door de
inrichtende vereniging mogen in de tentoonstellingsruimte aanwezig zijn. Kandidaten die willen
meehelpen tijdens de keuring kunnen zich melden bij Pieter Emmerechts.
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18. De inrichtende vereniging zal vanaf het inkooien voor de voeding en het drinken van de dieren
zorgen. Dit mag op eigen verantwoordelijkheid door de eigenaar verwijderd worden (dit is dan tot
na de keuring). De inrichters geven geen groenvoer of wortelen. De liefhebber die dit wenst, mag
daarin zelf voorzien maar pas NA de keuring en NIET bij het inkooien. Voor cavia’s zal een
aangepaste mengeling beschikbaar zijn. Inschrijvers van fruitetende duiven (parkvogels) dienen zelf
in de voeding van deze dieren te voorzien. De dieren zullen in de vastgestelde kooimaten
ondergebracht worden. Een bewakings- en verzorgingsdienst zal tijdens de tentoonstelling ingezet
worden, dag en nacht. Het inrichtend comité kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan
de dieren, verlies, sterfte, diefstal of ongelukken, welke ook de oorzaak is.
19. Het is de deelnemers en de bezoekers verboden kooien te openen tenzij in het bijzijn van een lid van
het inrichtend comité of een commissaris. Het is verboden eieren te rapen, deze worden vernietigd.
20. Ingeschreven dieren mogen enkel vervangen worden door dieren van hetzelfde ras, dezelfde
variëteit, dezelfde kleur, hetzelfde geslacht en dezelfde leeftijd. Een vervanging of afwezigheid zal
door de deelnemer worden gemeld bij het inkooien op het secretariaat van de inrichters.
21. De deelnemers dienen zich te houden aan de wettelijke bepalingen en voorschriften inzake
dierenwelzijn en dierengeneeskunde. In het bijzonder de verplichtingen voor de bestrijding van
N.C.D. (pseudo-vogelpest) bij hoenders, Paramyxovirose bij duiven en RHD-1 en RHD-2 bij
konijnen moeten de opgelegde vaccinatieverplichtingen nagekomen worden (kopie van de vereiste
inentingsbewijzen af te geven bij het inkooien).
22. Voor zover toegelaten door de overheid, FAVV, kunnen dieren te koop gesteld worden mits
aanduiding van de verkoopprijs op het inschrijfformulier. Alle verkopen gebeuren via het
secretariaat. De inrichtende vereniging zal 15% administratiekosten innen bovenop de gestelde
verkoopprijs. Deze administratiekosten zijn ten laste van de koper. Na de keuring kunnen de
ingeschreven dieren nog te koop gesteld worden mits het betalen van 1 EUR per te koop gesteld
dier. In geval een verkoper een tentoongesteld dier niet meer wil verkopen, is hij verplicht zijn dier
zelf in te kopen (15 % administratiekosten zullen worden ingehouden). De uitkorving van de
verkochte dieren mag slechts gebeuren vanaf ZATERDAG om 13 uur en moet zondag uiterlijk om
17.30 uur eindigen. Eens de verkochte dieren uitgekooid, dienen deze onmiddellijk de zaal te
verlaten in het bijzijn van een commissaris. De verkoper dient zijn verkoopgeld direct te ontvangen
na afsluiting van de verkoop (zondag bij het afhalen van de uitkooiingsformulieren).
23. De burgerlijke aansprakelijkheid van de deelnemers en de bezoekers t.o.v. derden wordt niet gedekt
door een polis. Voor verlies of diefstal van bezittingen van personen of verenigingen door brand of
welke schade dan ook in de ruime zin van het woord is het inrichtend comité niet aansprakelijk. De
deelnemers en de bezoekers aan de tentoonstelling dienen eveneens de normen inzake
brandbeveiliging na te leven en te doen naleven. De deelnemers en de bezoekers zijn aansprakelijk
voor de schade die tijdens de manifestatie door hen wordt aangericht. In voorkomend geval zullen
de kosten van herstellingen op de betrokkenen verhaald worden.
24. Alle gevallen niet voorzien in bovenvermeld reglement zullen door het inrichtend comité beslecht
worden, steunend op de bestaande reglementen van tentoonstellingen.
Goedgekeurd op 09/01/18 door het inrichtend comité: STEPPE, voorzitter - EMMERECHTS,
secretaris; door de Prov. kring van Vl. Brabant: BONAMI, voorzitter – DEMEY, secretaris ; door het
Vlaams Verbond VERELST, voorzitter - SCHAESSENS, secretaris en door de raad van bestuur van de
Landsbond ; VERELST, voorzitter – VAN DROOGENBROECK, secretaris.

vzw DePajottenlanders schenkt een naturaprijs
voor de 50 snelste inschrijvers ! ! !
(datum ontvangst inschrijfgeld op rekening van De Pajottenlanders geldt als bewijs)
Onreglementair uitkooien zal worden aanzien als een inbreuk op het tentoonstellings-reglement
en zal automatisch leiden tot het neerleggen van een klacht. Buitenlandse deelnemers kunnen
toestemming krijgen mits vooraf overleg en goedkeuring door het inrichtend bestuur.
Ook buitenlandse deelnemers moeten voldoen aan de Belgische wetgeving en moeten dus ook
een vaccinatie-attest van minstens 3 weken en maximum 9 maanden oud met een geïnjecteerd,
geïnactiveerd vaccin kunnen voorleggen met daarop de ringnummers. Het volstaat niet dat zij
voldoen aan hun nationale wetgeving als deze minder streng is dan de onze !
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31 Algemene kampioenen
Waardebon van 25,00 € geschonken door de Pajottenlanders vzw IN DE VOLGENDE GROEPEN:
DUIVEN :
Beste vormduif
Beste kleurduif
Beste tuimelaar of hoogvlieger
Beste meeuwduif
Beste wratduif
Beste kipduif
Beste kropper
Beste structuurduif
Beste trommelduif
KONIJNEN :
Beste konijn groot ras
Beste middenras konijn (Belgisch)
Beste middenras konijn (niet Belgisch)
Beste konijn klein ras
Beste konijn dwergras
CAVIA'S :
Beste Cavia

HOENDERS :
Beste grote haan Belgisch ras
Beste grote hen Belgisch ras
Beste grote haan vreemd ras
Beste grote hen vreemd ras
Beste kriel haan vreemd ras
Beste kriel hen vreemd ras
Beste kriel haan Belgisch ras
Beste kriel hen Belgisch ras
WATERVOGELS :
Beste niet-gedomesticeerde eend
Beste gedomesticeerde eend
Beste niet-gedomesticeerde gans
Beste gedomesticeerde gans
PARKVOGELS :
Beste gedomesticeerde parkvogel
Beste niet-gedomesticeerde parkvogel (*)
Beste uit de kwartels, patrijzen, frankolijnen, …
Beste uit de wilde duiven

* uitgezonderd groepen wilde duiven en kwartels, patrijzen, frankolijnen, …

Vlaamse Provinciale kampioenen (aanduidprijzen)
de Provinciale Kern Vlaams Brabant schenkt 15,00 € per diergroep
voorwaarden : in bezit zijn van een Vlaamse fokkerskaart
4 aan te duiden dieren van het zelfde ras (alle variëteiten)
beide geslachten dienen in deze 4 aanwezig zijn.
DUIVEN :
Beste vormduiven : VD
Beste kleurduiven : KL
Beste tuimelaars of hoogvliegers: TH
Beste meeuwduiven : MD
Beste wratduiven : WR
Beste kipduiven : KD
Beste kroppers : KR
Beste structuurduiven : SD
Beste trommelduiven : TD
CAVIA'S :
Beste Cavia’s: CA

HOENDERS :
Beste grote hoenders Belgisch ras: GB
Beste grote hoenders vreemd ras: GV
Beste krielen vreemd ras: KB
Beste krielen Belgisch ras: KV
bij de hoenders zullen ook de 4 vice-kampioenen beloond worden

KONIJNEN :
Beste konijnen groot ras: GR
Beste middenras konijnen (Belgisch): BM
Beste middenras konijnen (niet Belgisch): VM
Beste konijnen klein ras: KK
Beste konijnen dwergras: DW

PARKVOGELS :
Beste gedomesticeerde parkvogels: GP
Beste niet-gedomesticeerde parkvogels (*): NP
Beste uit de kwartels, patrijzen, frankolijnen, …: KW
Beste uit de wilde duiven: WD
* uitgezonderd groepen wilde duiven en kwartels, patrijzen, frankolijnen, …

WATERVOGELS :
Beste niet-gedomesticeerde eenden: NE
Beste gedomesticeerde eenden: GE
Beste niet-gedomesticeerde ganzen: NG
Beste gedomesticeerde ganzen: GG

Kleinveevereniging De Pajottenlanders vzw
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De Pajottenlanders vzw schenkt een aanduidprijs voor de deelnemer met
de meeste punten met de 6 beste dieren in de volgende groepen :
Grote hoenders : 1e 25,00 euro en 2e 25,00 euro aan te duiden met A
Krielen : 1e 25,00 euro en 2e 25,00 euro aan te duiden met B
Duiven : 1e 25,00 euro en 2e 25,00 euro aan te duiden met C
Konijnen : 1e 25,00 euro aan te duiden met D
Cavia’s : 1e 25,00 euro aan te duiden met E
Parkvogels : 1e 25,00 euro aan te duiden met F
Watervogels : 1e 25,00 euro aan te duiden met G

voor de REEKSKAMPIOENEN
een fles kwaliteitsdrank (The Whisky House)
Voor het winnen van de titel van reekskampioen, moet het dier minstens 93 punten behalen en
er moeten minstens 15 dieren van dit ras / variëteit aanwezig zijn.

OF een naturaprijs als AANMOEDIGINGSPRIJS
Voor het winnen van de aanmoedigingsprijs, moet het dier minstens 93 punten behalen en er
moeten 8 tot 14 dieren van dit ras / variëteit aanwezig zijn.

Verder VELE BEKERS en TROFEEEN, GESCHONKEN PRIJZEN en PREMIES
TE WINNEN. Nagekomen prijzen kunnen vermeld worden in de palmares.
Indien het financieel resultaat van de tentoonstelling het opnieuw toelaat zal opnieuw een
EXTRA KORTING (vorig jaar voor een totaal van 3.475,00 euro) worden toegekend volgens de
behaalde predikaten.
Ons bestuur is overtuigd dat geen enkel algemeen systeem van prijzen echt eerlijk is (uit alle
statistieken bleek dat het verschil tussen de keurmeesters te groot was). Gezien de positieve
reacties vorige jaren waarbij het toegepaste budget-systeem als correcter en eerlijker werd
ervaren zal terug een budget PER KEURMEESTER worden verdeeld onder de dieren van zijn
persoonlijke keuring. Deze werkwijze om iedere keurmeester een budget van ongeveer één
euro maal zijn aantal te keuren dieren, blijkt eerlijker voor elke exposant !
Zo is de exposant met een strenge keurmeester niet langer benadeeld tegenover een exposant
met een soepele keurmeester. Zo zal een predikaat van een strenge keurmeester immers een
hoger bedrag vertegenwoordigen.
Bij toepassing van deze extra korting zal een gedetailleerde afrekening per exposant
opgemaakt worden rekening houdend met elke betrokken keurmeester die uw dieren gekeurd
heeft en uitbetaald tegelijk met het overhandigen van het uitkooiformulier.
Voor de berekening van de korting wordt de volgende waardenschaal gebruikt : 97=8, 96,596=7, 95,5-95=6, 94,5-94=5, 93,5-93=4.
 Tijdig betalen = inkooiformulier met de post/mail
Geen wachttijd bij inkorven van de dieren, bevestiging correcte inschrijving (betalen voor 01/11/18 !)

 Inschrijven via onze website, snel, eenvoudig zie www.vzwdepajottenlanders.be
Voordeel internet-inschrijving: U krijgt binnen de 5 dagen een bevestiging van ontvangst, bij
vragen of geen bevestiging: 0475/35.13.78 (tussen 20-22u) of mail: ludwig.van.roy@pandora.be

Kleinveevereniging De Pajottenlanders vzw
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Dit jaar vieren de Pajottenlanders hun 40-jarig bestaan !
Daarom zullen in 2018 een superprijs van 500,00 euro en 2 etentjes
(voor 2 pers.) verloot worden onder de trouwe deelnemers die zowel
in 2017 als in 2018 deelnemen aan onze jaarlijkse tentoonstelling.
Elk ingeschreven dier van 2017 en 2018 zal één lot vertegenwoordigen.
En andere extra prijzen voorzien ter gelegenheid van ons jubileum
We willen ook iedereen van harte danken die heeft bijgedragen in de prijzenpot van deze
tentoonstelling. Wij bedanken eveneens alle standhouders, verenigingen en speciaalclub's voor
hun medewerking aan deze kleinveetentoonstelling van de Pajottenlanders vzw.

Verkoophoek
Omwille van wettelijke bepalingen zal dit jaar geen verkoophoek worden georganiseerd.

Andere geschonken prijzen

schenkt een superprijs

van 50,00 EUR voor de deelnemer met de meeste punten
en 25,00 EUR voor de 2de beste !
Een Schatkamer vol Single Malt Whisky

The Whisky House

bvba

A Treasure of Fine Cask-Strength and Vintage Whiskies
Bijna 500 variaties Single Malt Scotch Whisky - Zeer zeldzame Ierse Whisky
enkele interessante blends - Een uitgebreid assortiment miniaturen
Competitief in alle prijsklassen - Ideale eindejaarsgeschenken

Een paradijs voor leken en kenners

The Whisky House - The place to be
Geert DE BOLLE : Assestraat 11 - 1790 Affligem - tel. 02/582.71.36
maandag en donderdag 16u-20u, zaterdag 10u-16u of na afspraak

Kleinveevereniging De Pajottenlanders vzw
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Deelnemende Speciaalclubs
De Pajottenlanders schenken ter gelegenheid van hun 40-jarig bestaan
4 naturaprijzen aan alle deelnemende speciaalclubs op de tentoonstelling te
Affligem. Prijzen zijn te schenken aan deelnemers van deze tentoonstelling en
door clubverantwoordelijke voor zondag 16u00 af te halen op het secretariaat.

Nederlandse Wyandotte Club
Secr.: H.B.Timmer, Zuiderdiep 305, 9521AH, Nieuw Buinen.
Tel 0031 (0)599-614152.
Mail: secretaris@nederlandsewyandotteclub.nl
Districtshow voor leden van de Nederlandse Wyandotte Club.
De NWC schenkt een Eigenslag Legpenning aan :
- de beste grote wyandotte (min. 2 inzenders).
- de beste dwerg wyandotte (min. 3 inzenders).
€ 5,00 per 6 grote wyandotte t.v.b. keurmeester, verdeeld over de kleurslagen
€ 5,00 per 15 ingezonden kriel t.v.b. keurmeester, verdeeld over de kleurslagen Minimum predicaat ZG

Deutsche Modeneser Club België
Secretariaat : Goedele Van Durme, Massemsesteenweg 208
9230 Massemen. Tel.: 0495/10.84.02
Mail goedelevandurme@hotmail.com
Schenkt een prijs voor de :
– Beste Gazzi
– Beste Schietti
– Beste Magnani
uitreiking op de jaarlijkse Clubdag

Nederlandse Speciaalclub van Ringslagers en de Smijter
Secretaris-penningmeester : Paul Gieskens, Stuyvesantstraat 38, 2593 GE Den Haag
070-385 1263 Mail P.gieskens@online.nl

Schenkt een prijs voor de beste dieren van de clubrassen

- 11 -
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Vlaamse Meeuwduivenclub
Secr. Kerkhofs Luc, Maastrichtersteenweg 234, 3770 Vroenhoven,
Tel. 012/45.50.75. E-mail: kerkhofs.honinx@gmail.com
Lidgeld : 10 euro op BE83 6511 5694 6915 BIC: KEYTBEBB
De Vlaamse Meeuwduivenclub schenkt volgende geldprijzen voor haar leden
die in orde zijn met het lidgeld op het moment van de wedstrijd.

€ 5,00 voor iedere meeuwduif met 97 punten;
€ 2,50 voor iedere meeuwduif met 96 punten.
De prijzen worden uitbetaald op de eerstvolgende algemene vergadering, waarop de leden worden uitgenodigd.
Wordt lid en ontvang jaarlijks ons prachtig meeuwenbulletin (i.s.m. meeuwduivenclub Nederland).

Speciaalclub voor het Brakelhoen vzw
Secretariaat : Gentsesteenweg 61, 9620 Zottegem
Mail eric.henau@telenet.be - http://www.brakelhoen.eu/
Schenkt volgende prijzen :

Beste Brakel van de show: 25,00 €
Beste zilver Brakel: 10 € - Beste goud Brakel: 10 €
Beste andere kleur Brakel: 10 € - Beste Brakelkriel: 10 €
Beste Zottegems hoen: 10 € - Beste Zingems hoen: 10 €
Beste Hoen van de Zwalmvallei: 10 €
Voor leden in orde met hun lidgeld 2018, prijzen worden uitbetaald op de algemene ledenvergadering.

Koninklijke Antwerpse Smierelclub
Secr.: J. Vermeir, Kokerijstraat 70, 9310 Meldert
Tel. 0476531972 - Mail jos.vermeir1@telenet.be
Schenkt volgende prijzen aan haar leden in orde
met het lidgeld voor 2018 :
- 100 euro te verdelen onder de deelnemende leden volgens de sleutel gekend door de leden.
- Prijs Louis Cuyvers : 50 € voor het lid met de hoogste score op 6 dieren van één vd 5 Belg. meeuwduivenrassen.
- Prijs van de voorzitter: 10 € voor de beste Antwerpse smierel, 8 € voor de 2de en 7 € voor de 3de. Ieder
deelnemend lid kan slechts 1 van deze 3 prijzen bekomen.
Dirk Beierens schenkt een zak eten aan de beste Antwerpse Smierel, beste Vlaanderse Smierel, beste Gentse
Meeuw, beste Luikse Barbet en beste Luikse Meeuw.
De prijzen worden uitgekeerd op de eerstvolgende ledenvergadering. U kan lid worden door storting van 10 euro
op rekening BE59 7330 0791 4826

Kleinveevereniging De Pajottenlanders vzw
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C.E.R.B – A.E.V.R.W.
Info : Pierre Sadaune, mail pierre_sadaune@hotmail.com

Challenge
Jacques Hanotier
2018
voor leden en niet-leden
prijsuitreiking te Affligem
Prijs J. Hanotier voor Gele
van Haspengouw en Gele
van Méhaigne over volgende
4 wedstrijden :
21-23 sept. Court-St-Etienne / 6-7 okt. Ronquières / 3-4 nov. Frasnes-lez-Anvaing / 1-2 dec. Affligem
Voor de fokker met meeste punten met 3 Gele van Haspengouw (verplicht beide geslachten, 3 beste per fokker
komen in aanmerking). De 3 beste wedstrijden worden weerhouden voor het algemeen klassement.
voor de 1ste: 15 €, voor de 2de: 10 €, voor de 3de: 5 €
Voor de fokker met meeste punten met 5 Gele van Méhaigne (verplicht beide geslachten, 5 beste per fokker
komen in aanmerking). De 3 beste wedstrijden worden weerhouden voor het algemeen klassement.
voor de 1ste: 15 €, voor de 2de: 10 €, voor de 3de: 5 €
Prijs van de inrichtende vereniging voor de beste haan en beste hen in beide rassen (minimum predikaat 93)

Vereniging ter Promotie van Belgische
Neerhofdieren
Contact : Rubben Boonen. Email: rubben.boonen@gmail.com
Geschonken prijzen te winnen door iedere deelnemer (ook nietleden), voorwaarde is het behalen van min. predikaat 93.
Een naturaprijs van Hobby First voor de beste :
Aarschots hoen – Aarschots kriel – Antwerpse baardkriel – Ardenner
hoen – Ardenner kriel – Ardenner bolstraat Ardenner bolstaart –
Ardenner bolstaart kriel – Bassette – Belgische kriel – Bosvoordse baard – Brabants hoen Brabants kriel –
Brakel groot – Brakel kriel – Brugse vechter – Brugs vechtkriel – Doornikse kriel – Everbergse baard –
Famennehoen – Famennekriel – Gele van Haspengouw – Gele van Méhaigne – Grubbe baardkriel Hervehoen –
Hervekriel – Izegemse koekoek – Luikse vechter – Luiks vechtkriel – Mechels hoen – Mechels kriel – Mechelse
kalkoenkop – Tiense vechter – Tiens vechtkriel – Ukkelse baardkriel – Vlaanderse koekoek Waase kriel –
Watermaalse baardkriel – Zingems Leghoen – Zottegems hoen – Hoen van de Zwalmvallei ;
Antwerpse Smierel – Belgische Hoogvlieger
Belgische ttreisduif – Belgische Tuimelaar
Belgische Ringslager – Carneau – Gentse
Kropper – Gentse Meeuw – Limburgse
Kraagduif – Leuvense kropper – Luikse Barbet
Luikse Meeuw – Luikse Reisduif – Vlaanderse
Smierel – Ronsenaar – Smijter – Speelderken ;
Dendermondse eend – Eend van Vorst
Merchtemse eend – Semois eend – Gans vd
Vire en de Ton – Vlaams gans ;
Rode Ardenner kalkoen – Ronquières kalkoen.
Natural Granen nv, Metropoolstraat 28-29, 2900 Schoten
info@hobbyfirst.com – www.hobbyfirst.com

- 13 -
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Marans club Belge asbl
Voorzitter: Raymond Thomas, mail thomas.raymond51@gmail.com
mail: info@maransclubbelge.be - site: www.maransclubbelge
Reekskampioen
Uit alle deelnemers zal in de volgende 10 categorieën een kampioen
aangeduid worden met rozet en naturaprijs voor een minimum van 94 ptn.
Zwart Koperhalzig / Zwart Zilverhalzig / Tarwe / Zwart / Wit Zwart
Columbia / Zwart / Blauw Koperhalzig / Wit / Koekoek Goudhalzig /
Koekoek Zilverhalzig / Roodbruin en 4 categorien krielen : Zwart
Koperhalzig / Zwart Zilverhalzig / Koekoek Zilverhalzig en Wit (94 ptn).
Algemeen kampioen
Een naturaprijs wordt geschonken aan de algemeen kampioen en vicealgemeen kampioen over alle variëteiten heen (minimum 94)
Grote prijs MCB 2018 : Een prijs zal toegekend worden aan de deelnemer met de meeste punten voor minstens 4
marans (M en V) 97 = 10 punten, 96 = 7 punten, 95= 6 punten, 94 = 5 punten, 93 = 4 punten, 92 = 3 punten. Het
resultaat zal verschijnen in het infoblad van december.

Speciaalclub voor Mechelse koekoek vzw
Secr.: C. Verstuyft, rue du Pansery 48, 4630 Soumagne, tel 04/358.49.71. Mail : charles.verstuyft@gmail.com
Volgende geldprijzen worden uitbetaald voor door de clubleden
tentoongestelde Mechelse hoenders en Mechelse kalkoenkoppen,
groothoenders en/of krielen :
97 (8 punten) €10,00
96 (7 punten) €8,00 / 95 (6 punten) €6,00
94 (5 punten) € 4,00 / 93 (4 punten) € 2,00.
Deze prijzen worden uitbetaald aan de leden die in orde zijn met
hun lidgeld 2018, lidgeld ontvangen voor einde juli 2018 . Zij
worden einde seizoen rechtstreeks door de penningmeester van de
speciaalclub uitbetaald.
Lid worden kan door overschrijving op rekening 001-2464557-57
van VZW Speciaalclub voor Mechelse Koekoek, Rue du Pansery
48, 4630 Soumagne. Lidgeld is €8 voor België en €20 voor buitenlanders.

De Nederlandse Leghorn Club
Secr.: M.W.C. Maas-Sep, Calfven 163, 4641 RJ Ossendrecht.
Tel 0164-614359, e-mail: secretaris@leghorn.nl, website www.leghorn.nl
Contributie €17,50. Bij incasso €15,00. Jeugd t/m 16 jaar half geld. ING 3556622.

Prijzenschema districtshow ondergebracht bij De Pajottenlanders vzw
Fraaie oorkonde voor het fraaiste dier (min. 10 dieren).
€ 5,00 voor het fraaiste dier op 1 na. (minimaal 20 dieren)
€ 4,00 voor het fraaiste dier op 2 na enz. bij elke 10 dieren meer
Prijzenschema geldt voor zowel groot als kriel.
Het Nederlandse, Amerikaanse en Engelse type geldt als één ras, minimum
predicaat ZG 94.

- 14 -
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B.C.U.A.W.B.
Secr.: Willeghems Peter, Beekstraat 30, 1970 Wezembeek-Oppem, tel: 02/731.82.00
De titel van KAMPIOEN beloont de beste Ukkelse, Everbergse, Antwerpse, Grubbe,
Watermaalse en Bosvoordse baardkriel die minimum 94 punten behaalde (door
inrichters). De gewonnen prijzen worden uitgereikt op de show te Affligem.
GROTE INTERPROVINCIALE PRIJS 2018
De B.C.U.A.W.B. schenkt naar aanleiding van de interprovinciale wedstrijden 2018
een medaille in tin aan de beste baardkriel. De laureaat dient min. 94 punten te halen.
24ste SHOW VAN DE B.C.U.A.W.B. Op onze 25ste Show van de B.C.U.A.W.B. op zaterdag 12 januari 2019 te
Waver, zullen er per ras een kampioen en een vice-kampioen B.C.U.A.W.B. 2018 aangeduid worden. Wedstrijd
begiftigd met meer dan 400 euro aan prijzen ! Tevens ons 23ste Verkoopsalon van Baardkrielen.
Voorbehouden aan leden in orde voor 2018.

Les amis du pigeon TEXAN
Secretariaat: Jean-Pierre Hartiel, tel. 02/377.29.18
Mail jean.pierre.hartiel@telenet.be
Lidgeld: 10 EUR te storten op rekeningnr 799-5448877-01
tav Les amis du pigeon Texan, 1600 S-P-Leeuw
Tornooi 2018: deelname aan 3 wedstrijden en kampioenschap te
KEUMIEE, met max 15 vooraf aan te duiden dieren met ‘T18’,
eindklassement met 3 beste V en 3 beste M op de 4 wedstrijden
Herdenkingsprijs Hélène Engels : 4 wedstrijden met 3 VJ en 3 MJ vooraf aan te duiden met ‘HE’.
Grote prijs Emile Hartiel : wordt betwist met 4 beste doffers en 4 beste duivinnen vooraf aan te duiden met
‘GPEH’ op 21-23/09 te Court-Saint-Etienne, 20-21/10 te Keumiée, 1-4/11 te Rocherfort, 1-2/12 te Affligem en
10-13/01/2019 te Soignies. Slechts één deelname per tentoonstelling, beste resultaat van twee deelnames telt.
Prijzen voor leden in orde met lidgeld en die tentoonstellen met eigen gekweekte dieren.
Informatie en volledig reglement te bekomen bij JP Hartiel.

Speciaalclub voor de Izegemse koekoek
Secr.: Rik Snauwaert, Leenstraat 8, 8820 Torhout
Tel. 050/22.04.36 , mail riksnauwaert@yahoo.com
Schenkt voor haar leden in orde met lidgeld 2018 :
97 ptn: 6,00 euro

96 ptn: 5,00 euro

95 ptn: 4,00 euro

94 ptn : 3,00 euro

93 ptn : 2,00 euro

92 ptn : 1,50 euro

91 ptn : 1,00 euro

90 ptn : 0,00 euro

Deze palmaresprijzen worden uitgereikt op een bijeenkomst van de club,
daartoe zal de fokker de palmares (of fotokopij ervan) sturen naar de
voorzitter of secretaris van de club voor 31 januari 2019.

Kleinveevereniging De Pajottenlanders vzw
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Nationale Cauchois-club van België
Secretaris: Philippe Van Dyck,
Chemin du Servoir 107, 7090 Ronquières.
Tel. 067/560556 - mail : philippe.van.dyck@scarlet.be
Clubkampioenschap met prijzen van CNCB/NCCB

Zie www.cauchois.be

Braekelclub Nederbraekel vzw
Marc Volkaert, Evensveldstraat 5, 9660 Brakel , tel. 055/42.64.70
E-mail: marcvolkaert@skynet.be - Site :www.braekelclub-nederbraekel.be
Kent extra puntengeld toe voor de Braekelclubleden die in naam van
Braekelclub Nederbraekel deelnemen. Voorwaarden :
- Lid zijn van Braekelclub sinds 1 augustus 2018
- Deelname aan de eigen tentoonstelling op 8 & 9 december 2018
- De resultaten die in aanmerking worden genomen, moeten behaald zijn binnen
het tentoonstellingsjaar 20187 (Nationale 2019 inbegrepen)
- De uitslag moet voor eind januari 2019 aan het secretariaat gemeld worden.
Alle tentoonstellingen ingericht in de Provincie Oost-Vlaanderen komen in aanmerking, op voorwaarde dat dit
bericht opgenomen werd in hun vraagprogramma, alsook Affligem, Cochin.be, Frasnes-lez-Buissenal en de
Nationale en /of Interprovinciale wedstrijd. Extra puntengeld met een maximum tot 30 euro per lid.
De toegekende extra geldprijzen bedragen: 97 = 1 euro
96,5- 95 = 0,50 euro
94,5- 94 = 0,25 euro

De Vlaamse Chabo Club
Speciaalclub voor Ohiki-Chabo-Serama
Bea Van Herzele, Diepestraat 68, 9520 Sint-Lievens-Houtem, tel 053/62.15.60
Mail : bea.vanherzele@skynet.be. Site: http://vlaamsechaboclub.franksite.be
Het lidgeld van 15,00€ is te storten op rek. nr. 210-0607946-02
Het bestuur van de Vlaamse Chabo Club schenkt volgende geldprijzen voor de
leden die in orde zijn met het lidgeld 2018:
97 PUNTEN = 6€
96 PUNTEN = 4€
95 PUNTEN = 2€
Deze prijzen worden door de Speciaalclub uitbetaald op de algemene
ledenvergadering of via overschrijving.
De deelnemer zal de palmares (of fotokopie ervan) sturen naar de secretaris van
de Club tegen uiterlijk 01/03/2019.

Sport en Vermaak ‘Land van Dendermonde’
Secretariaat : Jos Galle, Ouburg 47, 9200 Dendermonde, tel. 052/21.68.67, mail: galle.roels@telenet.be
Volgende prijzen worden toegekend: 97 : 2 euro / 96-96,5 : 1 euro / 95-95,50 : 0,50 euro (max 30,00 per lid)
Voor alle tentoonstellingen in Oost-Vlaanderen zijnde : Merelbeke, Lochristi, Brakel, Belgisch Raskonijn en
Affligem, Interprovinciale en/of Nationale wedstrijden.
Prijsuitreiking te Merelbeke 2019, voorbehouden aan leden in orde met hun lidmaatschap 2018, maximum 30,00
euro per lid. Resultaten te bezorgen aan het secretariaat voor 1 april 2019.

Kleinveevereniging De Pajottenlanders vzw
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Cercle Spécialisé Belge des Amis des Ardennaises
Secretaris : José BOCQUET, Rue Capitain Aviateur Goblet 41, 5650 Pry,
tel. 0479/79.70.18. Lidgeld € 5,00 te storten op 068-2210218-03
Challenge de volailles de race Ardennaise
Manches : 29-30/09 Thuillies, 6-7/10 Braine-le-Comte en 1-2/12 Affligem
Minimum predikaat 94. Prijzen voor leden en niet-leden.
Reglement te verkrijgen op het secretariaat speciaalclub.

Brahma Club België (BCB)
Secretariaat: Pieter Emmerechts, Klaarstraat 78/4, 1745 Opwijk. Tel 0471/59.14.30
E-mail : pemmerechts@yahoo.com Website: www.brahmaclub.be
Lidgeld te storten op BE71 7340 4552 8169 op naam van BCB.
Organiseert het clubkampioenschap voor BCB leden
Dit wordt berekend over 3 tentoonstellingen.
De show te Affligem is verplicht één daarvan.
volgens de reglementen van de BCB.
Schenkt te Affligem voor haar leden
in elke erkende kleurslag een ereprijs voor het beste dier
aanduidprijs 4 jonge dieren zelfde kleurslag (beide geslachten
vertegenwoordigd aan te duiden GH: P kriel: Q
De gewonnen prijzen worden uitgereikt op de show te Affligem

Brahma Club Nederland
Secretariaat : Wilco Bril, tel. 0575-502510, email : brahmavoorst@gmail.com
www.brahmaclub.nl Contributie 16,00 euro Iban NL66 RABO 0124 0464 44
Schenkt voor zijn leden die in orde zijn met hun lidgeld op moment van de
tentoonstelling :
CLUBPRIJS voor de FRAAISTE Columbia / Patrijs / overige kleuren
en de fraaiste AOC klasse in de grote Brahma’s en in de Brahmakrielen
Minimum 6 dieren per variëteit.

Belgische speciaalclub voor
de Carneau en de Ronsenaar
Secr : L. Van Droogenbroeck, Opgeëistenstraat 48 9470 Denderleeuw.
Tel. 0477/48 20 71. Mail : lars.vandroogenbroeck@skynet.be

Kampioenschap 2018 omvat 6 manches, met punten van max. 10
beste dieren waarvan de 3 beste wedstrijden tellen voor eindklassement :
RONQUIERES 06-07/10 / MENEN 19-21/10 MERELBEKE 26-28/10
FRASNES 03-04/11 / TURNHOUT 17-28/11 / AFFLIGEM 01-02/12
1e: 50 € - 2e: 40 € - 3e : 30 € - 4e: 25 € - 5e: 20 € - 6e en volgende: 15 €
+ 1 Zak van 5 kg granen voor de niet geklasseerd kwekers
Voor elke deelnemer in orde met zijn lidgeld 2018

Kleinveevereniging De Pajottenlanders vzw
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Lidmaatschap 2019 - Fokkerskaart : seizoen 2019-2020
Het is tijd om eens te denken aan het vernieuwen van uw lidmaatschap bij de Pajottenlanders,
voor slechts 13 euro krijgt u o.a. 6x het clubblad. Wie geen papieren clubblad meer in de bus
wil maar digitale versie wil downloaden betaalt slechts 5 euro (mailadres opgeven!). Ook voor
het bestellen van een nieuwe fokkerkaart is het ogenblik gekomen. Wie dit jaar reeds een
fokkerskaart had, zal tijdens de tentoonstelling op het secretariaat of in het clubblad van
november-december een voorgedrukt formulier vinden voor het bestellen van een nieuwe
fokkerskaart, er wordt gevraagd om bij voorkeur het VOORGEDRUKTE FORMULIER te GEBRUIKEN
en ALLEEN DE GEWIJZIGDE GEGEVENS EROP AAN TE PASSEN (liefst aan te duiden in fluo).
Voor een nieuwe aanvraag kan men in het volgende clubblad een blanco exemplaar vinden.
Alle aanvragen moeten vóór 31 december 2018 terug bezorgd te worden aan de secretaris van
de club (volledig ingevuld én ondertekend).
Personen die op de tentoonstelling hun lidgeld en fokkerskaart betalen mogen niet uit het oog
verliezen eveneens het aanvraagformulier voor fokkerskaart in te vullen. Geen eigenhandig
ondertekende aanvraag betekent geen fokkerskaart, geen Vlaams fokkersboek !
LIDGELD v/d De Pajottenlanders met één clubblad : 13,00 euro
LIDGELD met digitale versie van het clubblad : 5,00 euro

vanaf tweede lid * in dezelfde familie : 3,00 euro
Fokkerskaart met repertorium en Vlaams Neerhof : 15,00 euro.
2de fokkerskaart ** in dezelfde familie : 3,00 euro.
* zonder clubblad ** zonder fokkersboek van de Vlaamse provincies, Vlaamse Neerhof
Fokkerskaart bedraagt 15,00 euro voor België maar 18,00 euro voor buitenland.

___________________________________________________________________________
Wie interesse heeft om een stand (speciaalclub's, verenigingen, handelaars, ...) te verzorgen
op onze jaarlijkse tentoonstelling of mensen kent die dat willen, wordt verzocht dit te
bespreken met Pieter Emmerechts, mail pemmerechts@yahoo.com of tel. 0471/59.14.30. In
ditzelfde kader zijn wij eveneens op zoek naar mensen die speciale of weinig voorkomende
dieren fokken en die bereid zijn deze te presenteren tijdens de tentoonstelling (op zaterdag &
zondag), gelieve hiervoor ook Pieter Emmerechts te contacteren.

Wie graag een handje toesteekt om onze tentoonstelling
te helpen opbouwen/afbreken is van harte welkom !
Gelieve hiervoor contact op te nemen met Luc Steppe
Tel 054/32.10.55. Dank bij voorbaat !
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De kleinveevereniging De Pajottenlanders vzw
nodigt U uit op de

Grootste kleinvee-tentoonstelling van België
keuringen voor : hoenders, duiven, konijnen, cavia’s, park- en watervogels

een internationale tentoonstelling van ± 4.000 dieren

eveneens Provinciaal kampioenschap Vlaams Brabant

U bent van harte welkom !
Bellekoutercomplex te Affligem – ingang via de cultuurzaal ‘Sanderus’
Opening met receptie vrijdag 30/11/2018: 19u30 met trekking van de superprijs van 500,00 euro
Tentoonstelling en verkoop: vrijdag 30/11/2018: 20u00-22u00
zaterdag 1/12/2018: 10u00-2100
zondag 2/12/2018: 10u00-17u30.
Prijsuitreiking: zondag 2/12/2018 om 16u30.
Wie graag een handje toesteekt om onze tentoonstelling te helpen opbouwen/afbreken is
van harte welkom ! Gelieve hiervoor contact op te nemen met Luc Steppe 054/32.10.55.

Animatie voor het hele gezin:
Deelname van verschillende speciaalclubs
Diverse standen van handelaars
Kinderboerderij - Springkasteel
ALLES OVERDEKT in de grote Bellekouterhal en Cultuurzaal te Affligem

OOSTENDE

AALST

WEGWIJZER :
De
tentoonstellingsruimte
"DE
BELLEKOUTER" is het eenvoudigste te
vinden via de E40-afrit 19a (Affligem /
Liedekerke / Denderleeuw), richting
Liedekerke/Teralfene, 50m verder rechts
en aan het rond punt onder de brug
(richting Aalst).
Ingang achteraan links (via de cultuurzaal
Sanderus)
Of volg de pijlen “KLEINVEE”.

BRUSSEL

GPS : Bellestraat 99, 1790 Affligem
(= gemeentehuis naast de Bellekouterhal)
LIEDEKERKE

LIEDEKERKE

Kleinveevereniging De Pajottenlanders vzw
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