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praktische info voor alle Belgische deelnemers
1. Alle inschrijvingen van Belgische deelnemers worden bij de Landsbond gecentraliseerd : p/a Geert
De Clercq, Klemhoutstraat 99 te 9620 Zottegem (tel. 09/361.17.12) LFN1992@hotmail.com .De
landsbond zal aan de organisatoren alle gegevens van de Belgische deelnemers gezamenlijk overmaken.
Geen enkel formulier of betaling mag rechtstreeks naar de tentoonstellingorganisatie gestuurd te worden.
Voor buitenlanders worden individuele inschrijvingen immers niet aanvaard. Voor uw inschrijving vult u in
uw moedertaal (de Landsbond zorgt voor een correcte vertaling in het Duits) het inschrijfformulier (PDF)
in en stuurt het vóór 5 september 2018 per post naar het nationaal secretariaat. Het formulier kan
rechtsreeks ingevuld worden op de pc (aanbevolen owv leesbaarheid) en opgeslagen. U dient het wel af
te drukken, te ondertekenen en per post op te sturen. Voor alle zekerheid vragen wij u het digitale
formulier ook te versturen via mail als dubbele controle. U krijgt dan een bevestiging van ontvangst.
Inschrijvingen alleen per mail worden niet aanvaard. Laattijdige inschrijvingen worden niet aanvaard !
2. Er bestaan 4 inschrijvingsformulieren, één voor de konijnen, één voor cavia’s, één voor duiven en één
voor pluimvee (hoenders, P&W-vogels). Voor elk type formulier staat een document met uitleg over het
invullen ervan + een voorbeeld op de website. U dient voor elke diersoort een apart formulier in te vullen
behalve voor de verschillende soorten pluimvee. Vul dit formulier steeds zo volledig mogelijk in.
3. U voert vóór 5 september 2018 de overeenkomstige betaling uit ten gunste van de rekening 0000099044-07 op naam van de Landsbond van Fokkers van Neerhofdieren vzw. Gelieve dat in één enkele
betaling te doen voor de tegenwaarde van uw volledige deelname. Iedere deelnemer moet slechts
eenmaal administratiekosten en eenmaal een cataloog betalen, ook indien hij in meerdere secties
deelneemt.
4. Indien u wil deelnemen aan de fokkersavond, dient u dit eveneens op het formulier aan te duiden en
het bedrag mee te storten. Bent u van plan de tentoonstelling te gaan bezoeken dan kan het interessant
zijn om een 3-dagen kaart te bestellen via het inschrijfformulier. Deze kaart die drie dagen geldig is, is 7€
goedkoper dan twee aparte dagtickets.
5. Een gemeenschappelijk transport zal georganiseerd worden. Hoe, kunnen we op dit ogenblik nog
niet zeggen, dat hangt af van het aantal deelnemers en van waar ze afkomstig zijn. Deelnemers zullen
hiervoor later de details ontvangen, zodra deze bekend zijn. Het verzamelen zal reeds op maandag 5
november plaatsvinden vanaf de namiddag. Het afhalen van de dieren is op maandagvoormiddag 12
november voorzien. Omdat de Landsbond en de beide interprovinciale verbonden niet alleen die fokkers
wil steunen die deelnemen aan het transport, zal er een forfait aangerekend worden van het transport van
15€ per fokker. Ter compensatie zullen de beide interprovinciale verbonden wel een financiële
tegemoetkoming doen per ingeschreven dier. Iedere inschrijver wordt gevraagd om bij zijn
inschrijvingsformulieren steeds ook een ingevuld formulier ‘transport’ te voegen. Indien u op uw
inschrijving een vast telefoonnummer vermeld heeft voor de cataloog, dient u op dit formulier ook steeds
een GSM-nummer in te vullen waarop u (of een naaste) bereikbaar bent. Dit nummer dient enkel om u te
bereiken in geval van problemen. Zonder opgave van een mobiel nummer, kan u niet deelnemen aan het
gemeenschappelijk transport.
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6. Qua diergeneeskundige voorschriften gelden de identieke vaccinatievoorschriften als in België. Voor
konijnen is de RHD-vaccinatie niet verplicht voor Denemarken maar wordt sterk aangeraden. Zonder
geldige vaccinatiebewijzen worden konijnen echter niet meegenomen op het gemeenschappelijk
transport.
Iedere fokker zal een gezondheidsverklaring moeten laten ondertekenen door zijn eigen dierenarts (die
de vaccinatie heeft uitgevoerd). Hiervoor zullen later invulformulieren volgens een vast model worden
bezorgd. Momenteel zijn deze nog niet beschikbaar gesteld door de organisatie in Denemarken.
7. Voor bijkomende info : voorzitter Landsbond :
Andy Verelst, Roldragersweg 36, 3581 Beverlo, tel. : 011 / 76.41.77. of andy.verelst@skynet.be
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