Eernegemse Geiten- en Schapenmarkt
Reglement 2019
1. Iedere deelnemer ( zowel voor de prijskamp als voor de tentoonstelling ) moet lid
zijn van VGSB vzw ( 12 € betaald hebben in 2019 ) en inschrijven via de Vlaamse
Geiten en Schapen Bond vzw ( VGSB vzw ).
2. Indien de prijskamp niet doorgaat worden de deelnemers daar telefonisch van
verwittigd door het secretariaat van VGSB vzw.
3. De inschrijving gebeurt op voorhand en op de daartoe geëigende formulieren.
Laattijdige inschrijvingen worden geweigerd.
4. Om aan de prijskamp te mogen deelnemen moeten de dieren aan volgende
voorwaarden voldoen : voorzien zijn van een Sanitelnummer en/of oormerknummer
of tatoeagenummer.
niet - zwoegervrij zijn in geval van de schapen en niet CAE-vrij voor de geiten.
5. De aanvoer van alle dieren moet gebeuren langs de Westkerkestraat of
Bruggestraat , de stationsstraat zal vanaf 07.00u afgesloten worden.
Er zal bewegwijzering geplaatst worden .
Voor de fokkers die via de autostrade komen , gelieve de afrit Jabbeke te
nemen dan richting Gistel om zo via Westkerke , Eernegem te bereiken.
6. Aanvang geitenprijskamp : 10.00 uur stipt
7. De fokkers moeten minstens één uur voor het vooropgestelde uur met hun
ingeschreven dieren op de prijskampplaats aanwezig zijn. Ieder fokker is verplicht
zijn dieren op de prijskampplaats door een erkend dierenarts, aangesteld door de
gemeente/vereniging , te laten nakijken. Dieren die uiterlijke ziektesymptomen
vertonen dienen de prijskampplaats onmiddellijk te verlaten. Dit geldt eveneens
voor dieren van fokkers die weigeren hun dieren door de aangestelde dierenarts te
laten nakijken.
8. Het verplichte verplaatsingsdocument zal zoals voorgeschreven in drievoud na
controle door de aangestelde erkende dierenarts of de organisatie worden
afgetekend.
9. De deelnemers dienen zich ten laatste een half uur voor aanvang prijskamp aan te
melden op het secretariaat VGSB vzw.
10. Voor de geiten en de melkschapenprijskamp dient het volgnummer van de dieren
op het secretariaat te worden afgehaald en na de wedstrijd terug worden
binnengebracht. Pas na het inleveren van het volgnummer kan het gewonnen
geldprijs worden afgehaald. Dit volgnummer moet in de ring goed zichtbaar
aanwezig zijn, bevestigd aan de halsband.

11. Het aantal deelnemende dieren voor de prijskamp is niet beperkt. Volgende
reeksen zijn per ras voorzien, zowel voor vrouwelijke als voor mannelijke dieren :
lammeren ( vanaf 1 september 2018 ), jaarlingen ( tussen 1 september 2017 en 31
augustus 2018), twee jaar en ouder.
12. Alle mannelijke dieren zullen bij aanvang van iedere reeks gewogen worden.
13. Ieder(e) deelnemend dier ontvangt een geldprijs afhankelijk van de plaats
toegewezen door de keurmeester(s) .
14. Het eerst geplaatste dier van iedere reeks per ras kan meedingen voor de
kampioenstitel , en ontvangt een kampioensaandenken.
15. Er zijn speciale aandenkens voor het vrouwelijk dier met de beste uier , voor het
beste vrouwelijk en mannelijk dier , voor het beste lot eigen kweek ( Bok , geit en
lam ) en voor de verstkomende deelnemende fokker
16. Iedere deelnemer ontvangt een aandenken van de gemeente .
17. Gedurende de prijskamp worden in de ring toegelaten : de keurmeester(s) van de
wedstrijd, de ringmeester, de aspirant-keurmeesters van de wedstrijd, de
eigenaarbegeleiders en de ingeschreven dieren die worden gekeurd.
18. Dieren dienen voorzien te zijn van een goede halsband en een stevige leiband.
19. Deelnemers wiens gedrag te wensen over laat tijdens het verloop van de wedstrijd,
worden onmiddellijk uitgesloten en dienen de wedstrijdplaats te verlaten. In de
wedstrijdring dienen de deelnemers de volledige stilte te bewaren. De dieren
moeten tot het einde van de wedstrijd op het wedstrijdterrein blijven. Wie vroeger
wenst te vetrekken dient hiervoor toestemming te verkrijgen van de organisatie.
20. De schapen voor de tentoonstelling moeten ten laatste om 09.30 uur in hun
voorziene hokken zitten op het H. Hartplein.
21. Voor de tentoongestelde dieren wordt er een som voorzien van 10 € per
tentoongesteld dier , met een max. van 5 dieren per ras .
22. Bedrijfstentoonstellingen van kwekers worden toegelaten.
23. Wagens en aanhangwagens van de geitenfokkers en schapenfokkers kunnen op
de aangeduide parkeerplaatsen geparkeerd worden .
24. Alle verdere info kan ter plaatse verkregen worden aan de infostand van de
Geitenprijskamp en de schapen tentoonstelling op het H. Hartplein
25. Deelname aan de wedstrijd en tentoonstelling houdt een volledige aanvaarding van
dit reglement in.

