
___________
WvdA-LvA

 

Het organis
eierenkeurin
bijzijn van p
deelnemen a
bedoeling d
 

 

De inschrijv
zoveel mog
naar de vers
promoten. D
tentoonstell
 

Per inzendin

 

 

-------------------
 

 
( naam )   …

 
( straat )   …

 
 ( postnr. )  

 
 ( fokkerska

 
 ( ras )   ……
 

  
 
schrijft in v
kleinveetent
Dit inschrijv
     Geert  D

___________
A          www

TIJDEN
or

22  en  23

atiecomité v
ng. De keurin
publiek. Iede
aan de eigen

dat elke deeln

vingen zijn m
gelijk diverse
schillende sp
De dieren en 
lingsruimten 

ng vragen wi

---------------------

INSCH

………………

………………

 ……….   ( 

aart )   ………

………………

RINGN

oor de eieren
toonstelling 
vingsformuli

De Clercq , K

____________
ww.neerhof-a

18DE

NS DE NATI
rganisatie  
3  OKTOBE

van bovenver
ng zelf zal d
ere deelneme
nlijke kleinve
nemer een kl

mogelijk voo
e rassen en/of
peciaalclubs d

de eieren die
aanwezig te

ij:  10 à 13  e

+   een tr
van deze
op een aa
betreft, g
 

---------------------

HRIJVING

………………

………………

gemeente )  

………………

…………..…

NUMMERS  

nkeuring geo
op 22 en 23 
ier dient ten 

Klemhoutstraa

 

____________
aalst-rhode

E  EIE
IONALE KLE
:  Het Neerh

ER  2016    i

rmelde tentoo
oorgaan op z

er ontvangt e
eetentoonstel
eine attentie 

r grote hoen
f variëteiten 
die op die m
enen ten laat

e zijn. 

eieren die de
* 1 man
* 1 bord
* 1 bord
* 3 reser

rio kippen (
elfde kleursla
anvaardbare 
gelden dezelf

---------------------

G  EIEREN

………………

…………   ( 

……………

…….. 

……..   ( kleu

:   haan : ……

organiseerd d
oktober 201
laatste op za
at   99  te 962

____________
de.be            

EREN
 

EINVEETEN
hof Werk va
in  de  GEM

onstelling or
zaterdagvoo
een persoonli
lling. Er wor
 ontvangt, in

nders, krielen
voor te stelle

manier een mo
tste donderda

e inzenders z
ndje  met 6 ei
d met 3 eieren
dje met 1 ei  
rve-eieren 

( 1-2 ) van he
ag zijn. De di
manier te sh

fde modalitei

---------------------

NKEURING

…   ( voorna

huisnr. )   …

………………

urslag )   ……

…….   hen : 

door ' Het W
6 , en voegt 

aterdag 1 okt
20  Zottegem

___________
         eieren

NKEU
NTOONSTEL
an den Akke

MEENTEHA

rganiseert vo
ormiddag va
ijke exposant
rdt geen inleg
n samenwerk

n en park- en 
en en we doe
ooie gelegen
agavond 20 o

zelf op de vo
ieren  ( colle
n  ( externe b
( interne beo

et correspond
ieren zelf wo

howen. Wat d
iten als voor

---------------------

G   22  en  2

aam )   ………

…….. 

…..        ( tel. 

………………

……….   he

erk van den 
hierbij een 

tober 2016 to
m   Tel.  09 / 

____________
enkeuring  2

URING
LLING VOOR 
er-Land van

ALLEN  TE  

or de achttie
an 9u00 tot 1
tenkaart voo
ggeld gevraa

king met de fi

watervogels
en daarbij in 
heid krijgen 
oktober 2016

lgende mani
ctie ) 
beoordeling )
oordeling)   E

derend ras di
orden niet ge
de vervangin
de gewone t

---------------------

23  OKTOB

…………….

)   … / ……

……   ( GH / 

en : ………. 

Akker-Land 
geldig attest

oe te komen b
361.17.12. 

____________
2016 

G 
R KLEINVEE
n Aalst 
MERELBE

ende maal e
12u00 en geb

or zover hij n
agd. Sterker n
firma Versele

s. Het is de b
het bijzonde
hun lievelin

6 in de 

ier zullen sch

) 
EI  NOG  NIE

ie wel alle dr
ekeurd. Wel w
ng en vaccina
tentoonstelli

---------------------

BER  2016

. 

……… 

/ KR ) 

d van Aalst  v
t van inenti
bij 

____________
p.  1

E 

KE 

en 
beurt in het 

niet zou 
nog, het is de
e-Laga. 

edoeling om
er een oproep
ngsras(sen) te

hikken  : 

ET  OPENEN

rie bij voorke
wordt gevraa
atie van diere
ng. 

-----(  hier  afknip

vzw' tijdens d
ng. 

____ 
1 / 2 

e 

 

m 
p 
e 

N  !!  

eur 
agd ze 
en 

ppen  )  

de 



____
Wv

Vier
 
 
 
Indi
naar
gaat
vers
 

 

 

De e
op p
 
 
 
 
 
 

 
 

Eier
waa
 

Bij d
bree
zijn
 

Bij c
bij c
 

Bij d
van 
in h
De k

____________
vdA-LvA     

r prijzen wor

ien de algem
r de tweede v
t die prijs van
schillende fok

18DE

eieren worde
punten waarv

ren waarop v
arde. 

de externe be
edte en de top
. De schaal m

collecties mo
contrast-colle

de interne ke
kleur zijn. Z
et midden lo
keurmeester 

___________
     www.ne

rden uitgeloo

meen kampioe
van die reeks
n reekskamp
kkers te hon

E  EIE
en gekeurd n
van de verdel

versiersels zij

eoordeling w
p spitser dan
mag niet pore

oeten de eier
ecties ( wat v

euring wordt
Ze moet moo
open. Als het

moet het ei o

____________
eerhof-aals

ofd  : 1.
2.
3.
4.

en ook winna
s behalve ind
pioen naar de
oreren. 

EREN
naar de Engel
ling als volg

jn aangebrac

wordt gekeke
n de basis. De
eus zijn. 

ren precies op
voor deze eie

t gekeken na
i bol blijven

t ei niet vers 
openen zond

 

____________
st-rhode.be

   Eén algem
   Eén winna
   Eén winna
   Eén winna
aar wordt van
dien deze op 
e derde in die

NKEU
lse standaard
t is  : ex

v
g
sc
k
fr

to

cht, vallen da

en naar de vo
e schaal mag

p elkaar lijke
erkeuring nie

ar de dooier.
, in het midd
is, dan loopt

der de dooier

____________
                  

meen kampioe
aar voor de b
aar voor de b
aar voor de b
n één of mee
zijn beurt w

e reeks, enz. 

URING
d en door een
xterne  keuri

vorm 2
grootte 1
chaal 2

kleur 2
risheid 2

___

otaal  10

aarbuiten en 

orm van het e
g geen oneffe

en en even g
et het geval i

. Deze mag g
den van het e
t de dooier ui
r te beschadig

___________
  eierenkeu

en eierenkeu
beste collectie
beste externe 
beste interne b
erdere van de

winnaar is van
Het is in elk

G    TE

n Nederlands
ing
25
15
20
20
20
___

00

worden enke

ei ; de lengte
enheden vert

root zijn. De
is  ! ). 

geen bloedsp
ei liggen en v
it en wordt d
gen  (dus zelf

____________
uring  2016

uring 
e 
beoordeling
beoordeling 
e drie reeksen
n één van de 
k geval de bed

ER  TOEL

se keurmeest

el beoordeeld

e moet groter
onen. Het ei 

e kleur mag a

patten bevatte
vastzitten aan
de inzending 
f geen eieren

____________
6 

g 

n, vervalt de
drie reeksen
doeling 4 

LICHTIN

ter. De keurin
interne ke
dooier 
eiwit 
eistreng 
luchtruim
frisheid 

totaal 

d op hun arti

r zijn dan de 
 moet schoon

alleen versch

en en moet fr
n twee streng
gediskwalifi

n openen aub

___________
p.  2 / 2

eze prijs  
n. Dan 

 

G 

ng gaat 
euring 

35 
35 
10 

te 10 
10 

_____ 

 100 

istieke 

 
n  

hillen 

frisgeel  
gen, die 
iceerd. 
b). 


