Tentoonstellingsreglement Blonde d’Aquitaine Stamboek
Algemene voorwaarden ten behoeve van de inzenders van dieren naar de tentoonstellingen van het
ras Blonde d'Aquitaine.

Artikel 1. Begripsomschrijving
Dit reglement verstaat onder:
1. Commissie, diegenen die zijn belast met de organisatie van de tentoonstelling. Het bestuur van
het Blonde d’Aquitaine Stamboek Nederland benoemt de commissie.
2. Jury, diegenen die de voorgebrachte dieren beoordelen en in rangorde (per rubriek) plaatsen.
3. Ringmeester(s), diegene(n) die namens de commissie is (zijn) belast met het handhaven van
de door de commissie gestelde regels.
4.

Arbiter, diegene die beslist indien de jury niet tot een oordeel (plaatsing) kan komen.

5.

Dierenarts, een door de commissie benoemde veterinair, die de dieren op veterinaire aspecten
beoordeelt.

6. Inzender, is fokker en of eigenaar van de kandidaat keuringsdieren, welke lid is van het Blonde
d’Aquitaine Stamboek Nederland, en dieren ter keuring aanbiedt.

Artikel 2. Algemene bepalingen
1. Met inachtneming van het bepaalde in dit reglement, is het toegestaan dieren ter keuring voor te
brengen.
2. De inzender dient te voldoen aan de in dit reglement genoemde regels en is verplicht de
aanwijzingen van de ringmeester, jury en dierenarts op te volgen.
3. Bij het niet voldoen aan het in het vorige lid bedoelde, kan de inzender door de commissie
worden gediskwalificeerd. Hiertoe zijn alleen- de personen die het Dagelijks Bestuur van de
commissie vormen, gemachtigd.
4. Beslissingen genomen door de ringmeester, jury en/of dierenarts zijn bindend. Men kan
schriftelijk bezwaar maken tegen deze beslissing bij de commissie
5.

De commissie doet binnen één maand uitspraak. Deze uitspraak is onherroepelijk (geen verder
bezwaar mogelijk ).

Artikel 3. Inzendingsvoorwaarden
1. De aan te voeren dieren moeten op de dag van de keuring in een gezonde staat zijn. Bij twijfel
wordt door de organisatie een oordeel van de dierenarts gevraagd.
2. Inzenders moeten te allen tijde voldoen aan eisen in verband met de keuring gest eld door de
gezondheidsdienst en/of het ministerie van LNV.
3. Inzenders moeten indien nodig, uitslagen van bloedonderzoeken door de gezondheidsdienst
vóór de in het vraagprogramma aangegeven datum inzenden.
4. De in te zenden dieren dienen raszuiver te zijn. De dieren moeten bij het NRS als 100% Blonde
d'Aquitaine geregistreerd staan.
5. Aan de vrouwelijke dieren worden de volgende extra eisen gesteld:
 zoogkoeien dienen met hun eigen nog zogend kalf (jonger dan 6 maanden) te worden
voorgebracht in rubriek “koe met kalf”;
 koeien ouder dan 42 maanden moeten minimaal eenmaal gekalfd hebben;
 koeien met een keizersnede zijn uitgesloten van de keuring.
6. Stieren die ouder zijn dan één jaar, dienen te zijn voorzien van een neusring.
7. Mannelijke dieren vanaf 6 maanden dienen te zijn onderzocht op axonopathie en mogen geen
drager zijn. Wanneer beide ouderdieren aantoonbaar geen drager zijn van axonopathie en de
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afstamming is geverifieerd dan is geen onderzoek noodzakelijk. De uitslag moet bekend zijn bij
het stamboek.
8. Een bedrijfsgroep bestaat minimaal uit 3 dieren en maximaal uit 5 dieren. Zoogkalveren tellen
hierbij niet mee. De gezamenlijke leeftijd van de bedrijfsgroep moet minimaal 40 maanden zijn.
De dieren staan allemaal op hetzelfde UBN nummer.
9. De dieren moeten halstermak zijn.
10. De dieren dienen grondig schoongemaakt te zijn.
11. De vrouwelijke dieren moeten aan een geel halster worden voorgebracht.
12. De personen die de dieren voorbrengen moeten gekleed gaan in donkerblauwe (spijker)broek
en wit overhemd met blauwe stropdas.

Artikel 4. Aanvoer, standplaats, afvoer
1. De tentoonstelling zal worden gehouden op een door de commissie aan te geven locatie.
2. De commissie deelt alle deelnemers schriftelijk mede:
 de tijden waartussen de dieren kunnen worden aangevoerd en gewogen;
 de plaats waar de dieren kunnen worden geladen en gelost;
 de plaats en wijze waarop de deelnemersnummers van de dieren zijn te verkrijgen.
3. De commissie behoudt zich het recht voor dieren die te laat worden aangevoerd, van de keuring
uit te sluiten.
4. De dieren moeten worden geplaatst bij c.q. onder de borden waarop de gegevens van het
betreffende dier staan.
5. Het stallen van dieren tijdens de keuringsdag buiten de hal of ring is niet toegestaan. Dit op
straffe van uitsluiting.
6. De dieren dienen voor aanvang van de keuring te zijn gewogen en gemeten op de daarvoor
bestemde plaats op de keuringslocatie.
7. De tentoonstellingsdieren mogen niet vóór een door de commissie vastgesteld tijdstip (geldend
voor de desbetreffende keuring) van het tentoonstellingsterrein worden verwijderd, tenzij door
de commissie anders wordt aangegeven.
8. Bij het laden, lossen en plaatsen van de dieren, dienen de aanwijzingen van het daartoe
bevoegde en duidelijk herkenbare personeel worden opgevolgd.

Artikel 5. Toegang keuringsring
De keuringsring is alleen toegankelijk voor :
1. Personen die dieren voorbrengen. In principe een persoon per dier, met goedvinden van de
ringmeester maximaal twee personen per dier.
2. Personen die benoemd zijn door de commissie en t.b.v. hun functie in de ring aanwezig moeten
zijn (ringmeester, arbiter, jury, vertaler).
3. Personen die van de ringmeester toestemming hebben gekregen de ring te betreden (pers,
speciale gasten).

Artikel 6. Inschrijving
1. Hetzelfde dier kan slechts worden ingeschreven in één rubriek (met uitzondering van de
collecties). Staat een dier eenmaal ingeschreven in een bepaalde rubriek, dan kan het alleen
met goedvinden van de commissie worden overgeplaatst in een andere rubriek.
2. De ingeschreven dieren moeten voldoen aan de inzendingvoorwaarden, artikel 3, lid 1 tot en
met 7.
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3. Labels waarop de nummers staan, zijn (tegen betaling van een door de commissie te bepalen
bedrag) bij het secretariaat af te halen.
4. De commissie houdt zich het recht voor om bij onvoldoende opgave/opkomst een rubriek te
laten vervallen of wijzigingen aan te brengen als daartoe gegronde redenen bestaan.
5. Bijschrijving van dieren is alleen mogelijk indien daarvoor uitdrukkelijk van de commissie
toestemming is verkregen.
6. Indien ingeschreven dieren (zijnde dieren die in de catalogus staan vermeld) worden
teruggetrokken is men verplicht dit tijdig aan de commissie te melden met opgaaf van reden. De
in lid 3 van dit artikel bedoelde betaling dient ook bij terugtrekking van de ingesc hreven dieren
plaats te vinden. Daarnaast zal een boete van € 10,-- per afwezig dier in rekening worden
gebracht. Bij overleggen van een veterinaire verklaring is betaling van inschrijfgeld en boete niet
van toepassing.

Artikel 7. Keuring
1. De keuring begint op een door de commissie kenbaar gemaakte tijd. Een en ander wordt door
de commissie tijdig schriftelijk kenbaar gemaakt.
2. Bij het voorbrengen/keuren van de dieren zal door de ringmeester worden gecontroleerd of aan
de inzendingvoorwaarden (artikel 3) wordt voldaan. Mocht dit niet het geval zijn, dan heeft de
ringmeester de bevoegdheid begeleider en dier uit de ring te verwijderen.
3. In geval van veterinaire aspecten, is de ringmeester verplicht de dierenarts te laten beoordelen
of het dier al dan niet in de ring kan blijven. De uitspraak van de dierenarts is bindend. Indien de
dierenarts niet meer aanwezig is en het dier niet door de dierenarts is gecontroleerd, beslist de
ringmeester.
4. De beoordeling van het ingezonden vee wordt toevertrouwd aan een jury van deskundigen, aan
wier uitspraak de inzenders zich dienen te houden. De jury is gerechtigd tot uitsluiting van
bekroning.
5. Mocht de jury niet tot eenduidige beslissing kunnen komen, dan beslist de arbiter. Zijn besluit is
bindend.
6. Gedurende de keuring mag geen enkel dier van enig merkteken voorzien zijn anders dan van
het uitgereikte nummer ( artikel 6, lid 3 ). Dit met uitzondering oormerken gezondheidsdienst.

Artikel 8. Prijzen.
1. De commissie maakt voor de tentoonstellingsdag schriftelijk bekend welke rubrieken gekeurd
worden en welke titels te verdelen zijn.
2. De rubriekswinnaar bij de zoogkoeien is tevens kampioen zoogkoeien (bij één rubriek) en neemt
deel aan de kampioenskeuring voor het algemeen kampioenschap op de nationale keuring.
3. Na afloop van de keuring is er een defilé van alle kampioenen en reservekampioenen.
4. De plaats en tijd van de prijsuitreiking wordt door de commissie schriftelijk aan de inzenders
meegedeeld.
5.

Bij mogelijke vergissing of onjuiste opgaven voor de toekenning van de prijzen, beslist de
commissie in hoogste ressort .

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. De inzender is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hem, zijn personeel of zijn dieren
aan het personeel en eigendom van de commissie dan wel aan derden.
2. De inzender vrijwaart de commissie in het eerste lid bedoelde geval voor alle
schadeaanspraken van derden, ongeacht de oorzaak van de schade.
3. De inzender mag geen daden stellen dan wel nalaten, waardoor hinder wordt veroorzaakt of de
normale gang van zaken wordt belemmerd.
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4. De commissie aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor schade aan of door op de
tentoonstelling aanwezige personen of dieren toegebracht. Dit risico blijft volledig voor rekening
van de inzenders en deelnemers van de tentoonstelling.

Artikel 10. Sanctiebepalingen
1. Indien nodig beslist de commissie bij het niet voldoen aan de in dit reglement genoemde
artikelen ad hoc welke sancties gedurende deze bepaalde keuring genomen dienen te worden.
2. Daarnaast behoudt de commissie zich het recht voor het stamboekbestuur te adviseren om
deelnemers die op welke wijze dan ook niet aan dit reglement voldoen, sancties op te leggen.
Bij overtreding van dit reglement zal het stamboekbestuur in principe een sanctie opleggen die
neerkomt op uitsluiting van twee jaren van alle door het stamboek georganiseerde keuringen.
Het stamboekbestuur beslist na hoor en wederhoor binnen 30 dagen hoe te handelen.

Artikel 11. Slotbepalingen
1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
2. De inzender wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van dit reglement. Tevens dient de
inzender de inhoud van dit reglement ter kennis van zijn personeel en van de vervoerder te
brengen.
3. De commissie houdt zich het recht voor dit reglement te allen tijde te wijzigen.
4. Dit reglement kan worden aangehaald als het “tentoonstellingsreglement”.
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