29ste Europashow
5de Europa Jeugdshow
van 09 tot 11 november 2018 in Herning DK
1. Deelname
Iedereen kan deelnemen die als fokker
geregistreerd is bij een nationale bond die op het
ogenblik van de inschrijving lid is van de EE.
2. Toegelaten diersoorten
Wat kan ingeschreven worden ?
Konijnen:
- Ras collecties - 4 dieren van hetzelfde ras en
zelfde kleurslag, beide geslachten
vertegenwoordigd.
- individuele dieren
Cavia’s:
- collecties zoals beschreven bij ‘konijnen’.
- individuele dieren
Pluimvee/duiven:
- collecties zoals beschreven bij ‘konijnen’.
- individuele dieren
Wilde park- & watervogels:
- enkel koppels (Uitzondering : Lachduiven en
Japanse kwartels enkel individueel !)

moeten vervolgens in een bij de organisatie
gekochte doos de zaal verlaten (sanitaire
maatregel).
Alle verkochte dieren moeten uiterlijk op Zondag
11 november om 12 uur uitgekooid zijn. De
organisatie zal niet tussenkomen indien dieren na
dit tijdstip door de verkoper opnieuw worden
meegenomen.
Het geld van de verkochte dieren zal uitbetaald
worden aan de contactpersoon en dit uiterlijk op
31 december 2018.
3. Inschrijving.
De inschrijvingen van buitenlandse tentoonstellers
worden op nationaal niveau door de
contactpersonen verzameld en tezamen met het
inschrijvingsgeld doorgestuurd aan de
organisatie.
Inschrijvingen ontvangen na afsluitdatum of
inschrijvingen zonder betaling worden niet aanvaard.
Uiterste inschrijfdatum voor alle diersoorten
is 07/09/2018 bij de nationale
contactpersonen.
www. europaschau2018.eu
4. Tijdschema

Ieder ingeschreven dier moet voorzien zijn van
een gesloten voetring van de nationale bond of
van een tatoeage. De voorschriften van het
oorsprongsland zijn hier geldig. De ingeschreven
dieren mogen niet ouder zijn dan 6 jaar. Voor de
cavia’s is het bestuur van de afdeling
verantwoordelijk voor de identificatie van de
dieren.
Tentoonstellersmedaille
Iedere tentoonsteller die met
minstens 4 dieren deelneemt
ontvangt een
herinneringsmedaille. Voor
afwezige dieren wordt geen
medaille afgeleverd.
Dierverkoop
Iedere tentoonsteller heft het recht om zijn dieren
voor verkoop aan te melden. Hij schrijft op het
inschrijfformulier zijn verkoopsprijs (in Euro).
20% (onkosten + BTW) worden hier nog aan
toegevoegd door de organisatie en deze prijs
komt dan in de cataloog. Het zelf terugkopen van
dieren is slechts mogelijk na opening van de
verkoopbureaus. Verkochte dieren kunnen
vrijdags vanaf 14 uur uitgekooid worden en

Inkooien:
Dinsdag, 06 november van 10 - 20 uur
Keuring:
Woensdag, 07 november van 07 - 18 uur
Donderdag, 08 november van 07 - 14 uur
Opening
Vrijdag 09.11.2018 vanaf 11 uur - MCH, Herning
Openingsuren:
Vrijdag
09.11.2018 van 11 bis 18 uur
Zaterdag
10.11.2018 van 8 bis 18 uur
Zondag
11.11.2018 van 8 bis 14 uur.
Toegangsprijzen:
Dagkaart : EUR 16
3-dagen kaart : EUR 25
Cataloog (niet tentoonstellers) : EUR 16
6. Inschrijfgeld, administratiekosten en
cataloog.
Inschrijfgeld per dier:
Pluimvee, duiven, konijnen:

EUR. 12,-

Wilde p&w-vogels (per koppel)
Cavia’s

EUR. 16,EUR. 6,-

Administratiekosten
Cataloog (tentoonsteller)

EUR. 12,EUR. 12,-

Jeugdfokker:
Inschrijfgeld per dier
Administratiekosten
Cataloog (niet verplicht)

EUR. 6,EUR. 12,EUR. 12,-

7. Europese titels:
Alle winnaars van Europese titels bekomen een
oorkonde met alle gegevens van het dier en de
naam van de fokker.
Pluimvee, duiven, konijnen
‘Europameister’ (collectie)
De beste collectie van alle aanwezige kleurslagen
binnen een ras krijgt de titel van ‘Europameister’
op voorwaarde dat er minstens 20 dieren
ingeschreven zijn van dit ras. De beste collectie
wordt bepaald door het samentellen van de
punten van de 4 individuele dieren in de
collectie. Om de titel te verkrijgen moeten er
minimum 376 punten behaald worden. Bij ex
aequo krijgen alle collecties met het hoogste
aantal punten de titel ‘Europameister’.
Wanneer er binnen afzonderlijke kleurslagen
binnen een ras 20 dieren dieren ingeschreven
zijn, kan binnen deze kleurslag ook de titel van
‘Europameister’ uitgereikt worden. Bij ex aequo
krijgen ook hier alle collecties met het hoogste
aantal punten de titel ‘Europameister’.
‘Europachampion’ (individuele dieren)
Wanneer er minstens 20 dieren ingeschreven zijn
in een ras, wordt de titel ‘Europachampion’
verleend. Onafhankelijk van het geslacht wordt
het beste dier bekroond. Om de titel te bekomen,
moeten er minstens 95 punten behaald worden.
Wanneer er binnen afzonderlijke kleurslagen
binnen een ras 20 dieren ingeschreven zijn, kan
binnen deze kleurslag ook de titel van
‘Europachampion’ uitgereikt worden.
Zijn er van een ras meer dan 40 dieren
ingeschreven, dan bekomen zowel het beste
mannelijke als het beste vrouwelijke dier de titel
‘Europachampion’ (min 95).
Wanneer er van afzonderlijke kleurslagen binnen
een ras 32 dieren ingeschreven zijn, dan
bekomen zowel het beste mannelijke als het
beste vrouwelijke dier binnen deze kleurslag de
titel ‘Europachampion’ (min 95).
Het aanduiden van de titels van

‘Europachampion’ gebeurt door de internationale
jury die deze opdracht kan doorgeven aan de
hoofdjuryleden.
Wilde park- & watervogels
Europameister (collectie)
Bij P&W bestaat een collectie uit twee koppels
van dezelfde soort e dezelfde kleur. Voor het
behalen van de titel ‘Europameister’ moetn
minstens 188 punten behaald worden.
Europachampion
Bij minstens 10 ingeschreven koppels per soort
wordt de titel van ‘Europachampion’ gegeven aan
het beste koppel op voorwaarde dat er minstens
95 behaald wordt.
Cavia’s
Europameister (collectie)
De titel kan in de drie groepen van
haarstrukturen gegeven worden (Gladhaar,
Langhaar, Ruwhaar). Daarvoor moeten er
minstens 12 dieren in deze groepen
tentoongesteld zijn. Om de titel te behalen moet
de collectie minstens 376 punten behaald
hebben.
Binnen deze groepen kan binnen elk ras waarvan
er minstens 12 dieren tentoongesteld zijn
eveneens een titel van ‘Europameister’
toegekend worden. Samenstelling van een
collectie zoals bij de andere diersoorten. Bij ex
aequo bekomen alle collecties met het hoogste
aantal punten de titel.
‘Europachampion’ (individuele dieren)
Bij minstens 12 ingeschreven dieren binnen elk
ras, wordt de titel van ‘Europachampion’
toegekend aan het beste dier, onafhankelijk van
het geslacht. Om de titel te krijgen, moet het
dier minimum 95 behalen. Indien er in een
individuele kleurslag eveneens 12 dieren
aanwezig zijn, kan er ook een titel binnen deze
kleurslag gegeven worden.
Zijn er binnen een ras of binnen een kleurslag
meer dan 24 dieren ingeschreven, dan bekomen
het beste mannelijke en het beste vrouwelijke
dier de titel van ‘Europachampion’ indien 95
behaald.
Alle secties:
Zeldzame rassen
Voor het toekennen van de titels ‘Europameister’
en ‘Europachampion’ worden voor zeldzame
rassen minder strenge eisen gesteld qua aantal
aanwezige dieren.

Europamedaille
De EE stelt per begonnen schijf van 400 dieren
per sectie een medaille ter beschikking. Deze
medailles worden ter beschikking gesteld van de
hoofdjuryleden. Zij verdelen deze in
samenspraak met de keurmeesters. De verdeling
van deze medailles is volledig onafhankelijk van
het herkomstland van de dieren.
Jeugdafdeling
Jeugd-Europameister (collectie)
De samenstelling van de collecties is zoals bij de
gewone show.
De beste collectie binnen een ras krijgt de titel
van ‘Jeugd-Europameister’ wanneer er minstens 3
jeugddeelnemers zijn in het ras. Wanneer er
binnen individuele kleurslagen minstens 3
deelnemers zijn, kan er ook binnen deze kleurslag
een titel ‘Jeugd-Europameister’ verleend worden.
Om de titel te verkrijgen moet de collectie
minstens 372 punten behalen.
Jeugd-Europachampion (individuele dieren)
Bij minstens 12 ingeschreven dieren in een ras,
krijgt het beste dier, onafhankelijk van het
geslacht, de titel van ‘Jeugd-Europachampion’.
Wanneer er binnen individuele kleurslagen
eveneens 12 dieren aanwezig zijn, wordt ook
binnen deze kleurslag de titel van ‘JeugdEuropachampion’ toegekend.
Om deze titels te bekomen, moet het dier
minstens 94 behaald hebben. De titels worden
bepaald door de hoofdjuryleden. Zijn er meerdere
dieren met hetzelfde aantal punten, dan beslist de
jury welk dier het beste is en de titel bekomt.
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