ALGEMENE RICHTLIJNEN:
JAARMARKT STEENHUFFEL

Artikel 1:
Paarden: alle paardachtigen (paarden, pony’s, ezels en muildieren) moeten
geïdentificeerd en geregistreerd zijn volgens de Belgische wetgeving, zijnde gechipt
(steekproefgewijs zal dit gecontroleerd worden), in het bezit van een paspoort of equipas
(die moet kunnen getoond worden) en geregistreerd in de Centrale gegevensbank van de
Belgische Confederatie van het Paard.
Voor Belgische trekpaarden geboren na 2001 die geblokstaart zijn, dienen de eigenaars
in het bezit te zijn van een attest waaruit blijkt dat tot de ingreep werd overgegaan om
medische redenen. Dieren bij wie dit niet het geval is, worden niet toegelaten om deel te
nemen. Dieren die geblokstaart werden na maart 2018 – al dan niet met een medisch
attest – worden niet meer toegelaten.
Veulens (geboren in 2019): mogen tentoongesteld worden maar niet deelnemen aan
de prijskamp.
Artikel 2:
Runderen: houders van runderen en de andere herkauwers moeten met alle
veterinairrechterlijke eisen die op dat moment gesteld worden, in orde zijn. Wat de
identificatie betreft, moeten zij beschikken over 2 duidelijk leesbare oormerken. De
runderen moeten ook nog voorzien zijn van hun individuele schetskaart en de nodige IBRdocumenten kunnen voorleggen (runderen afkomstig van een I3- of I4-beslag mogen
deelnemen). Inzake BVD-status: enkel runderen met een statuut ‘IPI-vrij door onderzoek’
deelnemen (‘vrij door afstamming’ en ‘BVD onbekend’ voldoen dus niet).
Artikel 3:
Schapen, geiten en alle hertachtigen: moeten aan de identificatievoorwaarden (2
duidelijk leesbare oormerken) en aan de sanitaire waarborgen, die vereist zijn door de
dierengeneeskundige inspectie, voldoen. De documenten dienen op verzoek te worden
getoond.
Geen enkel statuut qua scrapie en zwoegerziekte is noodzakelijk.
Artikel 4:
Konijnen: de kwekers moeten het bewijs van vaccinatie tegen R.H.D. (Haemorragisch
syndroom) bij zich hebben.
Artikel 5:
Pluimvee: de voorstellers dienen het bewijs van vaccinatie tegen pseudovogelpest bij zich
te hebben en de namen van de rassen moeten vermeld worden op de kooien.

Gemeente Londerzeel – Algemene richtlijnen jaarmarkt
Steenhuffel

-1-

Artikel 6:
De transportmiddelen moeten voldoende rein zijn: ze dienen na ieder transport gereinigd
en ontsmet te worden. De begeleiders moeten in witte kledij hun Belgische trekpaarden
voorbrengen, anders wordt de premie niet uitbetaald. Er wordt ook verwacht dat de dieren
net zijn.
Artikel 7:
De dieren moeten om 8.30 uur op de jaarmarktplaats opgesteld zijn.
Artikel 8:
De plaats van de dieren zal voor iedere prijskamp aangeduid zijn. Teneinde vergissingen
of moeilijkheden te voorkomen, moet elke deelnemer dus zorgen dat de dieren opgesteld
zijn op de plaats voorbehouden aan de prijskamp. Dieren niet voorgesteld in hun categorie,
worden uitgesloten. De inschrijving gebeurt bij de keuring van de dieren.
Uitzondering: voor de prijskampen 1 tot en met 16 moet vooraf worden
ingeschreven. De uiterste datum van inschrijving is 27 mei ’19.
Alle ingeschreven paarden voor de prijskampen 1 tot en met 16 worden voorzien
van een hoofdstelnummer. Deze nummers moeten op het einde van de keuring
afgegeven worden, zo niet worden de prijzen niet verdubbeld. Inschrijvingen
kunnen ter plaatse gebeuren mits betaling van 5 euro inschrijving per paard.
Artikel 9:
De keuring begint om 9.30 uur. Er is geen beroep mogelijk tegen de beslissing van de
jury, bij meerderheid van stemmen genomen.
De jury zal oordelen over alle eventuele geschillen.
Een splitsing van de prijskampen mag toegestaan worden vanaf 13 stuks, je mag
dus niet splitsen tot en met 12 stuks.
Artikel 10:
In het geval dat in bepaalde prijskampen meer dieren zijn tentoongesteld dan voorziene
prijzen, behouden de laatst gerangschikte dieren elk een bedrag gelijk aan de laatst
voorziene prijs.
Artikel 11:
Aan de huidige Belgische Kampioenen, deelnemers van de gemeente, zal een premie
geschonken worden. Zij zullen hun dieren tentoonstellen buiten de prijskampen en
ontvangen het dubbel van de eerste prijs in hun categorie.
Artikel 12:
De dieren moeten tot 14.30 uur tentoongesteld blijven. Indien men het parcours
verlaat vóór het toegelaten uur, wordt het prijzengeld niet uitbetaald.
Artikel 13:
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Elke tentoonsteller wordt verzocht de dieren met zachtheid te behandelen en is
verantwoordelijk voor de ongevallen die zijn dieren veroorzaken.
Artikel 14:
Het prijzenbedrag wordt uitbetaald via post- of bankrekening.

Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij de dienst Lokale Economie via
economie@londerzeel.be of op 052 31 50 63.
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