Reglement soorten tentoonstellingen, 21/01/2016
LANDSBOND VAN FOKKERS VAN NEERHOFDIEREN vzw

FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS D'ANIMAUX
DE BASSE-COUR asbl

§1. In België kunnen er 6 verschillende klassen van tentoonstellingen ingericht worden, elk met hun
eigen specifieke voorwaarden en regels. Alle tentoonstellingen met een internationaal karakter (1
t/m 4) moeten een aanvraag tot inrichting en het vraagprogramma ter goedkeuring voorleggen aan
de Raad van Bestuur van de Landsbond vzw. De interprovinciale verbonden en/of hun
onderafdelingen zijn verantwoordelijk voor de goedkeuring van alle andere tentoonstellingen.

1. Internationale tentoonstelling











uitsluitend voor algemene tentoonstellingen waar alle diergroepen vertegenwoordigd zijn.
huisvesting voor minimum 2.500 dieren is mogelijk
het gemiddeld aantal dieren in de voorbije drie jaar was minimum 1.500
verwachte deelname van een redelijk aantal fokkers uit minimum 3 landen, verspreid over
verschillende secties
aanwezigheid van meerdere buitenlandse keurmeesters met een maximum van 1/3 per
sectie.
Hoofdjury bestaande uit 3 Belgische leden.
alle door de EE erkende rassen en kleurslagen van de desbetreffende secties mogen
gekeurd worden, op voorwaarde dat de standaarden ter beschikking zijn in één van de
officiële EE-talen of in het Nederlands.
het Belgische officiële keursysteem is van toepassing.
er wordt gekeurd in één van de drie officiële EE-talen (Frans, Duits, Engels) of het
Nederlands.
de aanvraag dient te gebeuren bij de Landsbond vóór 1 februari van het jaar waarin de
tentoonstelling plaatsvindt en is vergezeld van het vraagprogramma en een goedkeuring
van het betreffende interprovinciaal verbond.

2. Internationale wedstrijd voor bepaald ras of rasgroep











voor een bepaald ras of een bepaalde groep van rassen
kan zowel afzonderlijk ingericht worden als ondergebracht zijn binnen een andere
(algemene) tentoonstelling
huisvesting voor minimum 250 dieren is mogelijk.
verwachte deelname van een redelijk aantal fokkers uit minimum 3 landen voor het
betrokken ras of rasgroep.
aanwezigheid van minimum één en maximaal 2/3 buitenlandse keurmeesters voor het
betrokken ras of rasgroep.
Internationale hoofdjury bestaande uit minstens 3 leden met een Belgische voorzitter.
alle door de EE erkende rassen en kleurslagen van de desbetreffende rasgroep mogen
gekeurd worden, op voorwaarde dat de standaarden ter beschikking zijn in één van de
officiële EE-talen of in het Nederlands.
het Belgische officiële keursysteem is van toepassing.
er wordt gekeurd in één van de drie officiële EE-talen (Frans, Duits, Engels) of het
Nederlands.
de aanvraag dient te gebeuren bij de Landsbond vóór 1 februari van het jaar waarin de
tentoonstelling plaatsvindt en is vergezeld van het vraagprogramma en een goedkeuring
van het betreffende interprovinciaal verbond.
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3. Tentoonstelling met internationale deelname









tentoonstellingen in de grensgebieden met de buurlanden.
verwachte deelname van een redelijk aantal fokkers uit één of meerdere buurlanden voor
het betrokken ras of rasgroep.
aanwezigheid van minimum één buitenlandse keurmeester en maximaal 1/3 per sectie.
Hoofdjury met maximaal 1 buitenlands lid.
enkel de in België en de in de deelnemende buurlanden erkende rassen en kleurslagen
mogen gekeurd worden, op voorwaarde dat de standaarden ter beschikking zijn in één
van de officiële EE-talen of in het Nederlands.
het Belgische officiële keursysteem is van toepassing.
er wordt gekeurd in één van de drie officiële EE-talen (Frans, Duits, Engels) of het
Nederlands.
de aanvraag dient te gebeuren bij de Landsbond vóór 1 februari van het jaar waarin de
tentoonstelling plaatsvindt en is vergezeld van het vraagprogramma en een goedkeuring
van het betreffende interprovinciaal verbond.

4. Europees kampioenschap voor een bepaald ras of rasgroep













voor een bepaald ras of een bepaalde groep van rassen
kan zowel afzonderlijk ingericht worden als ondergebracht zijn binnen een andere
(algemene) tentoonstelling
huisvesting voor minimum 750 dieren is mogelijk.
verwachte deelname van een redelijk aantal fokkers uit minimum 3 landen voor het
betrokken ras of rasgroep.
aanwezigheid van minimum één en maximaal 2/3 buitenlandse keurmeesters voor het
betrokken ras of rasgroep.
Internationale hoofdjury bestaande uit minstens 3 leden met verschillende nationaliteit en
met een Belgische voorzitter.
alle door de EE erkende rassen en kleurslagen van de desbetreffende rasgroep mogen
gekeurd worden, op voorwaarde dat de standaarden ter beschikking zijn in één van de
officiële EE-talen of in het Nederlands.
het Europese keursysteem is van toepassing. Het predikaat zal enkel uit cijfers bestaan.
er wordt gekeurd in één van de drie officiële EE-talen (Frans, Duits, Engels) of het
Nederlands.
de aanvraag dient te gebeuren bij de Landsbond vóór 1 januari van het jaar voorafgaand
aan het jaar waarin de tentoonstelling plaatsvindt en is vergezeld van de goedkeuring van
het betreffende interprovinciaal verbond. De aanvraag dient ingediend te worden op het
officiële aanvraagformulier van de EE en de nodige gegevens te bevatten.
Na goedkeuring door de Landsbond stuurt deze de aanvraag door aan de EE. Na
goedkeuring door de EE dient het definitieve vraagprogramma ter goedkeuring
voorgelegd te worden aan de Landsbond voor 1 januari van het jaar waarin de wedstrijd
plaatsvindt.

5. Nationale tentoonstelling









huisvesting voor minimum 1.500 dieren is mogelijk
het gemiddeld aantal dieren in de voorbije drie jaar was minimum 1.000
verwachte deelname uit minimum 3 provincies.
maximum 1/3 buitenlandse keurmeesters per sectie.
de hoofdjury bestaat uit 3 Belgische keurmeesters (zie betreffende reglement).
enkel in België erkende rassen en kleurslagen mogen gekeurd worden.
het Belgische officiële keursysteem is van toepassing.
er wordt gekeurd in één van de drie officiële landstalen (Nederlands, Frans of Duits).
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6. Regionale tentoonstelling







alle niet hierboven genoemde gevallen.
maximum 1/3 buitenlandse keurmeesters per sectie
de hoofdjury bestaat enkel uit Belgische keurmeesters (zie betreffende reglement).
enkel in België erkende rassen en kleurslagen mogen gekeurd worden
het Belgische officiële keursysteem is van toepassing.
er wordt gekeurd in één van de drie officiële landstalen (Nederlands, Frans of Duits).

§2. Naast de indeling besproken onder §1., spreken we voor enkele specifieke kampioenschappen
ook nog van nationale, interprovinciale en provinciale wedstrijden. Zij vallen respectievelijk onder
bevoegdheid van de Landsbond, de Interprovinciale verbonden en in Wallonië de Provinciale
verbonden, die zelf beslissen hoe, waar en door wie de inrichting zal gebeuren. Zij kunnen aparte
reglementen uitwerken voor de inrichting van deze wedstrijden.
§3. Alles wat niet voorzien is in dit reglement en/of specifieke uitzonderingen worden beslist door de
RvB van de Landsbond vzw.
Opgesteld op 3 november 2002 en aangepast op 21 januari 2016.
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