
 

 

awé asbl  Service porcin  Maureen PIEDBOEUF 

rue des Champs Elysées 4  B-5590 Ciney  Tél. : 083 23 06 22  Fax : 083 23 06 76 

E-mail : mpiedboeuf@awenet.be  http://www.awep.eu 

Ciney, 1 juli 2014 

 

Beste varkensfokker, 

We nodigen u uit op de prijskamp van de landbouwbeurs van Libramont. Deze zal plaats 

vinden in de ring 2 op zaterdag 26 juli vanaf 9u. 

In bijlagen ondervindt u het reglement, de sanitaire voorwaarden en de 

inschrijvingsformulier, deze moet terug gestuurd worden naar het secretariaat van “service 

porcin” van awé asbl vóór maandag 14 juli 2014. 

De deelnemende varkens moeten binnen de 4 weken voorafgaand aan de prijskamp 

serologisch getest worden op klassieke varkenspest, brucellose en Aujeszky en het resultaat moet 

negatief zijn. 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 5,00 € excl. BTW per dier en is te betalen na ontvangst van 

de factuur. 

Neem gerust contact met ons (083/23.06.22) indien u vragen heeft. 

In de hoop u te kunnen verwelkomen in Libramont, zowel op onze stand als in de ring, 

aanvaardt, beste fokker, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting. 

 

Maureen PIEDBOEUF 
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Reglement van de prijskamp van Libramont 2014: 

Art. 1. De prijskamp is ingericht voor beren en zeugen van de ras Pietrain en Pietrain stressresistent 
(met DNA test). 

Art. 2. Alleen de gemerkte dieren met een erkende afstamming van minstens twee generaties en 
ingeschreven in het officieel erkend stamboek van VVS of AWEP/awé service porcin worden tot deze 
prijskamp toegelaten.  

Art. 3. De mededingende dieren moeten aan de deelnemer toebehoren op het ogenblik van de 
inschrijving. De eigenaar van de dieren moet lid zijn van VVS of AWEP/awé service porcin. 

Art. 4. De dieren moeten plaats nemen in de hokken welke hen werden toegewezen. Het 
kataloognummer dient goed leesbaar op de rug van elk varken te worden aangebracht. 

Art. 5. Het verzorgen en bewaken van de dieren geschiedt door de eigenaars van de mededingende 
dieren. 

Art. 6. De beoordeling van de dieren geschiedt volgens de standaard van het ras. De beslissing van de 
jury is onherroepelijk. 

Art. 7. Naargelang het aantal inschrijvingen zullen in volgorde van ouderdom reeksen ingedeeld worden 
per ras en per geslacht.  

Art. 8.  Het inrichtend comité is niet aansprakelijk voor de ongelukken, welke de deelnemende dieren 
zouden kunnen overkomen of welke deze kunnen veroorzaken. 

Art. 9. Er wordt per ingeschreven dier een bijdrage gevraagd van 5 euro excl. BTW. Dit wordt 
gefactureerd na de prijskamp door AWEP/awé service porcin.  

Art. 10. Beren voorzien van hun slagtanden mogen niet op de plaats van de prijskamp worden 
aangevoerd. Bij overtreding mogen de beren zonder meer worden uitgesloten en verplicht worden in 
hun hok te blijven. 

Bij overtreding van de wet of van bepalingen van het reglement, als b.v. het vroegtijdig ophalen, niet 
voorleggen van gezondheidsgetuigschrift, evenals smaad aan de leden van de jury, zowel voor, tijdens 
of na de prijskampen kan dit eveneens tot uitsluiting leiden of tot een boete. 

Art. 11. De jury mag, buiten de prijzen om, eervolle vermeldingen uitreiken aan verdienstelijke dieren. 

De reekswinnaars komen in aanmerking om deel te nemen aan het kampioenschap. 

Art. 12. De betwiste gevallen door het onderhavig reglement niet voorzien, en de gevallen van heirkracht 
worden door het Uitvoerend Comité onherroepelijk beslecht. 

Art. 13. Varkens die deelnemen aan de prijskamp zijn niet verzekerd tegen sterfte, m.a.w. iedere fokker 
komt op eigen risico met zijn dieren. 

Art. 14. Door een inschrijving van een varken door de fokker bevestigt de fokker kennis genomen te 
hebben van het reglement en er zich aan te onderwerpen. 

Art. 15. Een propere witte stofjas is verplicht voor degenen die varkens in de ring voorstellen. 
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Inschrijvingsformulier voor de prijskamp van Libramont 2014 

Zaterdag 26 juli 2014 

Naam en voornaam van de eigenaar :.……………………………………………………………………..……... 

Adress :………………...………………………..…………………………………………………………………….. 

Naam Pig-Book Nummer Geboortedatum Opmerkingen Beer/Zeug 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Terug te sturen ten laatste op maandag 14 juli 2014 

Datum en handtekening: 

 


