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Definiëring regionale, nationale en internationale tentoonstelling
+ nationale, interprovinciale en provinciale wedstrijden
______________________________________________________________________________________________

De beheerraad van de Landsbond heeft zich tijdens de vergaderingen van het laatste jaar de tijd genomen om de
definities van onze tentoonstellingen regelmatig aan een discussie te onderwerpen. De vroegere definities dateren
immers al van 1988. Uiteindelijk kwam hij tot onderstaand resultaat dat op de laatste vergadering van 3 november 2002
werd goedgekeurd :

internationale tentoonstelling :
Huisvesting voor minimum 2.500 dieren is mogelijk
Het gemiddeld aantal dieren in de voorbije drie jaar was minimum 1.500
Minimum 3 landen zijn vertegenwoordigd bij de exposanten die een belangrijk aantal
uitmaken.
Maximum 1/3 van de keurmeesters per sectie zijn buitenlandse keurmeesters
Minimum 1 buitenlandse keurmeester per diergroep
(konijnen en cavia's, hoenders, duiven)
De Europese standaarden kunnen van toepassing zijn. Het vraagprogramma zal er
melding van maken.
De aanvraag dient te gebeuren bij de Landsbond vóór 1 februari van het jaar waarin deze
plaats vindt en is vergezeld van de goedkeuring van het betreffend provinciaal en
interprovinciaal verbond. Het vraagprogramma wordt hem eveneens ter goedkeuring
voorgelegd vóór 1 juni, na goedkeuring van het provinciaal verbond.
nationale tentoonstelling.

:

Huisvesting voor minimum 1.500 dieren is mogelijk
Het gemiddeld aantal dieren in de voorbije drie jaar was minimum 1.000
Minimum 3 provincies zijn vertegenwoordigd bij de exposanten
Maximum 1/3 van de keurmeesters per sectie zijn buitenlandse keurmeesters
Enkel de Belgische standaarden zijn van toepassing
Het betreffend provinciaal verbond, dat uiteraard ook het vraagprogramma goedkeurt,
geeft vóór 1 mei zijn akkoord.
regionale tentoonstelling

:

In alle andere gevallen. Het vraagprogramma wordt steeds door het betreffend provinciaal
verbond goedgekeurd.
Andere vragen die niet aan deze voorwaarden voldoen, zullen door de beheerraad individueel beoordeeld worden. De
aanvraag moet steeds vóór 1 februari overgemaakt worden aan het nationaal secretariaat.
Daarnaast spreken we van nationale, interprovinciale en provinciale wedstrijden.
Zij vallen respectievelijk onder de bevoegdheid van de provinciale verbonden, de interprovinciale verbonden en de
Landsbond die zelf beslissen hoe en waar en door wie de inrichting zal gebeuren.
Deze keuren de vraagprogramma's goed en duiden de keurmeesters en de reserve-keurmeesters aan voor deze specifieke
wedstrijden.

