Vereinigung europäischer Haarstruktur
Kaninchenzüchter - V.e.H.K.
Association des éleveurs européens des lapins de races à
structures de poils
Tentoonstelling-Vraagprogramma
1. De tentoonstelling wordt gehouden volgens de tentoonstellingsreglement van de A..I.W.E.A.B.C., waar
iedere tentoonsteller is gebonden.
2. De tentoonstelling is toegelaten voor alle in ons vereniging betrouwde rassen : Rex, Klein-Rex, Dwerg Rex,
Satijn, Dwerg Satijn, Angora, Dwerg Angora, Voskonijn, Dwerg Voskonijn, Gentse Baardkonijn, Dwergkonijn
Leeuwenkoppen, Hangoordwerg leeuwenkoppen, Jamora, Hangoor Rex, Dwerg Hangoor Rex, Dwerg Hangoor
angora en iedere in elk Land toegelatene Haarstrukturkonijnenras. Vor elk ras die niet in de europeese
standard in opgenomen, moet de standard van het orsprongsland met de inschrijving ingezond worden.
3. De tentoonstelling find plats op 26 en 27 oktober 2019 in de Saal “Steinemann”, Espeler 21a,
B-4790 Burg-Reuland
4. De inschrijvingen moeten tokomen aan Horst Huppertz, Luxemburgerstrasse 49, B-4780 St.Vith,
Tel. 0032 (0) 472 - 27 90 57 , email : info@godwill-fashion.be Het laatste op 15 oktober 2019
5. Het inschrijfgeld moet met de inschrijving verzonden worden op kontonr. BE51 3631 0651 7962
BIC : BBRUBEBB op naam van onze vereniging opgestuurt worden of het laatste bij het inzenden van de
dieren betaald worden.
6. Het inkoien van de dieren is vrijdag 25 oktober 2019 tussen 16:00 en 21:00 uur
De keuring vindt plaats op zaterdag 26 oktober 2019 tussen 9 en 13:00 uur
De tentoonstelling is geopend voor bezoekers op zaterdag 26 oktober 2019 vanaf 14:00 uur
De fokkers avond met officiele opening en prijsuitrijking zal plaats finden op zaterdag 26 oktober 2019 vanaf
19:00 uur.
Het uitkoien van de dieren vind plaats op zondag 27 oktober 2019 vanaf 17:00 uur.
Tentoonstellers met een heel groete aanrijs mogen in afsprak met het tentoonstellingsleiding eventueel vroeger
uitkorven.
7. De dieren worden naar het Europa Standard gekeurt.
Voor de rassen, die niet in de Europa Standard opgenomen zijn, moet de tentoonsteller een kopie van het
officiele Standard van de Landsbond bij het inschrijven van de dieren opstuuren, omdat de dieren naar deze
Standard gekeurt kunnen worden. Deze Standard zal naar het mogelikheid in duits, frans, nederlands og engels
geschrijven zijn.
8. In elk ras met 10 dieren word een reekskampioen en de beste groep (4 dieren - 2 geschlachten inbegreepen)
geschonken. Bij 20 dieren in een ras zal de beste ram en beste voedster een prijs bekomen.
Deze verdeeling zal ook plaats vinden bij de ingeschrijven kleuren.
Als een groep worden de 4 beste dieren (2 geschlachten) genomen, zonder aanmelding.
9. Beste vereniging : een prijs word geschonken aan de vereniging met de 10 beste dieren, aan te duiden
bij het inkoien.
10. Iedere tentoonsteller ontvangt een herinnering.
11. Op een inschrijvingsformulier mogen meerdere rassen vermeld worden.
12. De verkoop van dieren zal enkel over het sekretariaat aflopen. De verkoopprijs is op de inschrijvingsformulier
te vermelden. De verkoopprijs zal verhoogd worden om 10% vor de vereniging en te betaalen van de kopers.
Vor alle dieren welke naar het inzenden te koop gemeld worden, is een bijdrag van 1,50 € te betalen. Niet te
koop vermelde dieren mogen niet verkoop worden.

13. Voor verloren gaan of missing van dieren tijdens de tentoonstelling draagt het bestuur geen enkele
verantwoordelijkheid.
14. De tatoueering en het geschlacht moeten op de inschrijvingsformulier vermeld worden. Een wissel kunt enkel
in het zelfde ras plaats vinden en is gratis. Ieder wissel is voor het inkoien te vermelden aan het sekretariat.
15. De katalogus is verplicht en kost 3,00 €.
16. Het inschrijvgeld is 3,00 € per dier
17. Bij niet inkoien moet het inschrijfgeld in iedere geval betaald worden.
18. De dieren worden van een dierenarts gekontroleerd.
19. De dieren worden door een internationale keurmeester-jury gekeurt :
Reuter Harald (Belgie), Maive Cédric (Belgie), Reuter Jeannot (Luxemburg)
20. C.H.C. : Alleen voor fokkers van de provincie Luik
4 dieren van het zelfde ras, inschrijven met CHC op het inschrijvformulier
21. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het tentoonstellingsbestuur.
22. De tentoon gestelde dieren moeten in oorde zijn met de actuele entbesluitingen.
23. Door zijn inschrijving geeft elke tentoonsteller de toestemming om zijn gecommuniceerde gegevens door de
organisator kunnen te publiceren. Dit geldt ook voor de fotos die op de tentoonstelling zijn gemaakt.
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