
Richtlijnen voor de 61ste Provinciale Veeprijskamp  Herentals Maandag 10 juni 2019 
 
Algemeen 
Artikel 1. 
De veeprijskamp heeft tot doel de bekwaamheid van de veehouders te ontwikkelen en de kwaliteit van 
het runder-, paarden-, geiten- en schapenras te bevorderen. Tevens kunnen de veehouders aan de 
toeschouwers tonen wat de verbetering heeft teweeggebracht, en kunnen ze de fokwaarde van het vee 
aan elkaar bekendmaken. 
Artikel 2 
De 61ste Provinciale Veeprijskamp vindt plaats in Herentals op 10 junii vanaf 13 uur, op het 
multifunctioneel terrein aan de Herenthoutseweg (langs de sportvelden van Herentals, ter hoogte van 
wijk de Molekens). 
Artikel 3 
De deelname aan de prijskamp is gratis. Voor de categorie schapen en geiten bedraagt de waarborg  
2,50 euro per dier. Voor de categorie pony’s en paarden bedraagt de waarborg 5 euro per dier .   
De waarborg stort u op rekeningnummer BE67 7333 3108 6187, bic KRED BE BB van de Herentalse 
Landelijke Raad voor 20 mei 2019 met de vermelding “waarborg veeprijskamp” en de naam van de 
diersoorten die u inschrijft. Elke deelnemer stort zijn eigen waarborg en vermeldt hierbij dezelfde naam 
als op zijn deelnemingsformulieren. De waarborg wordt contant terug gegeven na de prijskamp, 
naargelang het aantal effectief aanwezige dieren. 
Artikel 4. 
Inschrijven gebeurt BIJ VOORKEUR PER MAIL. U vindt de inschrijvingsformulieren op 
www.herentals.be/veeprijskamp. U mailt de volledig ingevulde formulieren naar toerisme@herentals.be, 
met als onderwerp veeprijskamp 2019. 
Als u per post wenst in te schrijven kan u gebruik maken van het inschrijvingsformulier dat u bij uw 
uitnodiging vindt. Op het formulier is ruimte voor vijf dieren. Als u meer dieren wenst in te schrijven, 
gelieve dan een tweede en desgevallend een derde formulier te gebruiken. Enkel volledig ingevulde 
formulieren worden aanvaard. U richt de inschrijvingen aan Stadsbestuur Herentals, dienst toerisme, 
Grote Markt 35, 2200 Herentals.  
De inschrijvingsformulieren voor geiten en melkschapen moeten worden teruggezonden naar de heer 
Nico Jennes, nicoj007@hotmail.com of  Hoekheide 25, 2230 Ramsel. 
De uiterste inschrijvingsdatum voor alle categorieën, zowel online, per mail als per post is 20 mei 2018. 
Artikel 5. 
Parkeren van wagens is niet toegelaten op het terrein. Enkel deelnemers met dieren mogen het terrein 

betreden om te lossen en het laden van hun vee en kunnen hun wagen op de voorziene plaats achteraan 

op het terrein parkeren. Parkeren is op eigen risico. 

Artikel 6. 
De dieren moeten uiterlijk om 12.30 uur op het terrein staan, en wel op de plaatsen voorbehouden voor 
iedere groep. De keuringen beginnen om 13 uur. 
De deelnemers moeten zelf zorgen voor het vlot aanbrengen van de dieren in de ringen. Elke groep zal 
slechts eenmaal worden opgeroepen. Dieren die niet in de ring staan op het tijdstip opgelegd door de jury, 
zullen worden uitgesloten van deelneming. 
Tijdens de keuringen worden enkel de juryleden, ringmeesters en de begeleiders van de dieren (in 
gepaste kledij) toegelaten in de ringen. 
Artikel 7. 
De deelnemers moeten zich gedragen naar deze richtlijnen. Deelnemers die zich onbehoorlijk gedragen 
tegenover de jury, de organisatoren of bezoekers, worden onmiddellijk uitgesloten. 
Artikel 8. 
Personen die op het gebied van stamboekkaarten en/of opgave van leeftijd bedrog plegen, of dezelfde 
dieren in meer dan één individuele groep voorbrengen, zullen van elke deelname aan de veeprijskamp 
worden uitgesloten. De al ontvangen prijzen (in geld of natura) zullen worden teruggevorderd. 
Artikel 9. 
De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk. Alle onvoorziene gevallen worden zonder mogelijkheid 
van beroep beslecht door het organiserend comité. 
Artikel 10. 
De wettelijke verplichte attesten zullen afgeleverd worden. 
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Artikel 11. 
Er worden enkel prijzen toegekend aan de houders van prijzenswaardige dieren. Het prijzengeld zal 
worden gestort op de rekening van de deelnemers binnen de maand na de prijskamp. De terugbetaling 
van de borgen begint om 16.30 uur. Alle dieren moeten op het terrein blijven tot 16.30 uur.  
De dagkampioenen moeten deelnemen aan het defilé en zullen daar hun trofeeën in ontvangst nemen. 
Paarden, runderen 
Artikel 12. 
Er wordt geen prijskamp gehouden voor het rundvee. Wel kunnen de houders van rundvee met hun 
dieren aan een demonstratie deelnemen. Tot de demonstratie worden toegelaten: dieren uit de officiële, 
tuberculose en brucelosevrije stallen, ingeschreven in het geboorte- of stamboek.  
Bij het voorbrengen van de dieren in de ring moeten de begeleiders in het bezit zijn van de geboorte- of 
stamboekkaart van de voorgestelde dieren.  
Artikel 13.   
Alleen paarden die behoren tot het ras van het "Belgische trekpaard" mogen aan de prijskamp deelnemen. 
Bij de pony's, Shetlanders, Welsh en Fjord, mogen enkel die dieren deelnemen die ingeschreven zijn in 
erkend Belgisch stamboek van Shetland- en Welshpony's en een erkend Belgisch stamboek van 
fjordenpaarden en Hafflingers. Voor de Shetlanders wordt GEEN prijskamp georganiseerd voor veulens 
geboren in 2019. 

Artikel 14.     
Er wordt geen prijskamp gehouden voor de ezels. Wel kunnen de houders van ezels met hun dieren 
aan een demonstratie deelnemen.  Tot de demonstratie worden toegelaten: dieren die voldoen aan 
alle wettelijke sanitaire maatregelen. Enkel de eerste drie dieren krijgen een demonstratiepremie. 
Voor het vierde, vijfde en eventueel volgende dier wordt geen premie meer uitbetaald. 
Schapen, geiten, melkschapen, bokken 
Artikel 14. 
De geitenwedstrijd is voorbehouden aan de leden van een provinciale vereniging. Veehouders met Texel- 
en Suffolkschapen kunnen enkel deelnemen als ze aangesloten zijn bij de Provinciale vereniging van 
kwekers van Vleesschapen van de Provincie Antwerpen vzw. 
Artikel 15. 
Voor schapen, geiten en melkschapen zijn er prijskampen voorzien voor lammeren, jaarlingen en oudere 
dieren. 
Voor geiten is een C.A.E.-attest vereist. Voor melkschapen moet er een attest van zwoegervrij kunnen 
voorgelegd worden. 
Voor vleesschapen zijn er prijskampen voorzien voor suffolk en texel. Alle ingeschreven schapen moeten 
afkomstig zijn van zwoegervrije bedrijven. Een kopie van het attest vrij van zwoegerziekte bijvoegen bij 
uw inschrijvingsformulier. Dit attest dient geldig te zijn minstens tot op de datum van de prijskamp. 
De ingeschreven dieren moeten voldoen aan het ingevoerde Sanitel identificatie- en registratiesysteem. 
Het Koninklijk Besluit van 2 juli 1996 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1996), bepaalt dat elke houder van 
schapen, geiten en betrachtingen verplicht is de identificatie en de registratie van zijn dieren uit te voeren 
volgens deze wetgeving, dus ook de particuliere houder van slechts één of enkele schapen, geiten of 
hertachtigen. 
Het schapenras Dorset Horn moet voldoen aan de normen van de Suffolk en Texel.  Met dit ras wordt 

enkel een demonstratie gegeven. . Enkel de eerste drie dieren krijgen een demonstratiepremie. Voor 
het vierde, vijfde en eventueel volgende dier wordt geen premie meer uitbetaald. 
Artikel 16. 
Alle schapen die deelnemen aan de prijskamp moeten geschoren zijn. De lammeren mogen niet 
geschoren zijn. 
Artikel 17 
Elke deelnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn dieren en de schade die zijn dieren 
veroorzaken. 
Artikel 18 
Na de prijskamp is er een defilé van de kampioenen: Belgisch trekpaard (merrie), Shetlander (merrie), 
welsh (merrie, groot en klein), fjord (merrie), Haflinger (merrie), schapen en geiten.Tijdens het defilé 
worden de eremetalen van de provincie uitgereikt en de 2 algemene dagkampioenen gehuldigd (jury- en 
publieksdagkampioen). 
 


