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REGLEMENT RASGEBONDEN EUROPASHOW 

Een rasgebonden Europashow is een prima gelegenheid om een goed beeld te krijgen van de stand 

van een ras, of een groep rassen, in Europa. Dit is voor de Europese Entente (EE) een belangrijke 

reden om blij te zijn met de toenemende belangstelling voor deze shows. Men heeft daarom 

hiervoor een speciaal reglement opgesteld. In het geval van de gezamenlijke rasgebonden Europese 

tentoonstelling tijdens ONETO 2017 betreft het de groep Nederlandse hoenderrassen. Hierna volgt 

een overzicht van een belangrijk deel van de regels uit het reglement.  

De aanvraag 
De aanvraag moet op 15 januari in het jaar voor het tentoonstellingsseizoen is waarin de show 

plaatsvindt schriftelijk bij de voorzitter van de afdeling aangevraagd zijn. Dit is nodig om de EE-

organisatie de gelegenheid te geven hierover te kunnen besluiten. De aanvraag gebeurt door de 

volgende informatie minimaal te verstrekken: de plaats en het adres van de Europashow, de datum 

waarop de show wordt gehouden, de verantwoordelijke bond of vereniging, de contactpersonen met 

hun adressen en tel nr. en e-mailadressen, de naam/namen van de ras(-sen), een prognose van de 

deelnemende landen, een prognose over het aantal inzendingen, informatie over het doel van de 

show, informatie over de vergunningen, gebruikmaking van het officiële aanvraagformulier te 

downloaden via www.entente-ee.com, informatie of de Europashow bijvoorbeeld bij een andere 

show is ondergebracht. 

Één tegelijk 

Als er een ‘gewone’ Europashow gehouden wordt kan er geen rasgebonden Europashow 

georganiseerd worden. Twee weken voor en twee weken na een Europashow mag er geen 

Internationale show gehouden worden. Fokkers die in een land wonen dat is aangesloten bij de E.E. 

kunnen meedoen. 

ALLE NIEUWSBRIEVEN STAAN OP: www.nederlandsehoenderclub.nl . 

 

WIJ STELLEN HET OP PRIJS ALS DEZE NIEUWSBRIEF DOOR DE SPECIAALCLUBS  

WORDEN DOORGESTUURD NAAR HUN LEDEN.  

U MAG ER OOK INFORMATIE UITHALEN VOOR UW CLUBBLAD OF WEBSITE!  

BIJDRAGEN AAN DE NHC NIEUWSBRIEF:   

REDACTIE PIET KROON & JOOST KAPER 

EMAIL: kroonpiet@hotmail.com  
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Keuren 

De dieren die worden ingezonden moeten een niet afschuifbare EE-voetring dragen. Dit hebben onze 

tentoonstellingsdieren in ieder geval… De ingezonden dieren mogen niet ouder zijn dan zes jaren. 

Het keurmeesters korps mag niet alleen uit keurmeesters uit het eigen land bestaan. De dieren 

moeten zoveel als mogelijk door keurmeesters uit het land van afkomst van de dieren gekeurd 

worden. De dieren worden naar het Europese systeem beoordeeld. In een volgende Nieuwsbrief 

komen we hierop terug om nadere uitleg te geven. Keurmeesters worden vergoed op basis van het 

E.E.-reglement.  

‘Europameester’ 

Deze titel staat voor deelnemers die één of meer groepen van zes dieren inzenden. Het totaal aantal 

punten van deze zes dieren is bepalend of en in welke mate men meedoet voor de titel 

‘Europameester’. Bij de ingezonden groep moeten beide geslachten vertegenwoordigd zijn. Een 

inzender kan ‘Europameester’ worden als tenminste 20 dieren van een ras ingeschreven zijn. Zijn er 

van een kleurslag van een ras ten minste 20 dieren ingezonden dan geldt voor het beste exemplaar 

hiervan hetzelfde. 

Europees kampioen 

De titel Europees kampioen wordt een het beste dier van het ras toegekend. Er moeten per ras wel 

minimaal 20 dieren ingeschreven zijn. Als afzonderlijke kleurslagen door twintig dieren of meer 

vertegenwoordigd zijn kan ook hier een Europees kampioen bepaald worden. Zijn er per ras meer 

dan veertig dieren ingeschreven dan wordt er bij het beste vrouwelijke en mannelijke dier een 

Europees kampioen bepaald. Hetzelfde geldt ook als een kleurslag meer dan veertig inschrijvingen 

telt. Voor de titel Europees kampioen moet een dier minimaal 95 punten gehaald hebben. Als er 

meerdere dieren hetzelfde puntenaantal hebben bepaald de ‘opperkeurmeester’(Obmann) samen 

met een groepje keurmeesters uit meerdere landen wie de Europese kampioen wordt. 

  

Rectificatie: 

De kleindierenshow Gallinova wordt dit jaar op 11 en 12 november in Barneveld 

gehouden. 
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AGENDA 

November  

5 november 2016. Bij het Pluimvee Museum in Barneveld worden de dieren door hun eigenaren 

weer opgehaald. Veel dank voor hun medewerking! 

5 november 2016. Zaterdag 5 november is de Jubileumshow van de Hollandse Krielenfokkers Club 

Schuttersgebouw Slenderweg 2 6905 DM in Ooy-Zevenaar. Zie ook www.hollandsekriel.nl.  

11 november 2016. De Dag van de genetische diversiteit van de Universiteit Wageningen en het 

Centrum Genetische bronnen Nederland. U kunt zich aanmelden via: www.cgn.wur.nl . U wilt meer 

informatie? Kijk dan op www.wur.nl/Expertises-Dienstverlening/Wettelijke -

Onderzoekstaken/Centrum-voor-Genetische-Nederland-Show/Dag-van-de-Genetische-Diversiteit-

aanmelden.htm.   

11-12 november 2016. Gallinova. Kijkt u ook op www.gallinova.nl. Hier is de clubshow van de 

Barnevelder Club. 

26 november 2016. SZH-dag over de toekomst. 

Aanmelden via www.szh.nl. 

December 

2-4 december 2016. Rasgebonden Europese 

tentoonstelling voor Twentse Hoenders tijdens ONETO. 

Adres: Vliegveld Twente Hangar 11. Kijkt u ook op 

www.twentsehoenders.nl en www.oneto.nl.  

2017 

5-7 januari 2017 Noordshow  te Assen. Zie 

www.noordshow.nl. en www.tt-hall.nl.   

14 januari 2017. Overleg met vertegenwoordigers van de 

speciaalclubs in het Pluimveemuseum. 

26-28 januari 2017. Champion Show . Kijkt u ook op 

www.championshow.nl.  

25 februari 2017. Jaarvergadering van de NHC in het Pluimveemuseum. 

 

22 april 2017. Overleg over de rasgebonden Europashow met vertegenwoordigers van de 

speciaalclubs en de organisatiecommissie in het Pluimvee Museum. 

1-3 december 2017 Rasgebonden Europashow voor Nederlandse hoenderrassen tijdens ONETO. 

 

Piet Kroon. 
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Ook iets voor de agenda? Email naar 

kroonpiet@hotmail.com 
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