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Beste deelnemer aan de Alpaca Voorjaarsshow Deurne, 
 
 
Op zaterdag 19 maart en zondag 20 maart is het zover. De alpacashow in Deurne bij 
Green Valley Estate (GVE). In deze brief krijgt u meer informatie. 
 
Jury 
Andrew en Bronwyn Munn zouden in eerste instantie onze alpaca’s jureren. Echter door 
plotselinge andere verplichting is deze afspraak geannuleerd. Wij zijn van mening een 
hele goede vervanging te hebben gevonden in Roger Clark uit Ierland. In het 
programmaboekje wordt hij verder aan u voorgesteld en zijn CV staat inmiddels op onze 
website. Roger heeft aangegeven om op zaterdag uiterlijk 10:00 uur te willen starten 
met de keuring. Daarom is het aanleveren van de dieren vervroegd.    
 
Aanleveren dieren (vervroegd!) 
De dieren kunnen aangeleverd worden tussen 08.00 en 9:30 uur. We willen vragen aan 
deelnemers uit de regio om hun dieren ook vroeg aan te leveren voor een goede 
spreiding. Volg de borden/pijlen “Alpacashow” naar de juiste ingang voor het aanleveren 
van de dieren. Hanteer bij binnenkomst de 1,5-2 meter afstand regel voor zowel uzelf, 
als voor uw dieren.  
 
Gezondheidsverklaring 
Alle dieren dienen in het bezit te zijn van een gezondheidsverklaring, niet ouder dan 5 
dagen. Laat uw dierenarts allereerst de chips uitlezen en controleren. Ontbreekt er een 
chip, dan kan de dierenarts een nieuwe plaatsen en behoort hij hiervan een aantekening 
op de gezondheidsverklaring te maken, inclusief de sticker met het nieuwe chipnummer. 
Het formulier voor de gezondheidsverklaring, met daarop de door u opgegeven dieren 
vind u op de website van AAB onder kopje Mijn inschrijvingen.  De gezondheidsverklaring 
moet door de dierenarts worden voorzien van een stempel én handtekening.  
 
Bij aankomst in Deurne vindt door een onafhankelijke dierenarts controle plaats. Let op: 
Indien bij aankomst de gezondheidsverklaring niet in orde blijkt te zijn en/of de chip bij 
het dier ontbreekt of niet overeenkomt, dan kan het betreffende dier niet worden 
toegelaten.  
 
Biosecurity 
Ook tijdens deze show zullen biosecurity maatregelen worden getroffen. We verzoeken 
alle deelnemers rekening te houden met deze maatregelen. Zorg dat uw dieren niet in 
aanraking komen met ‘vreemde’ dieren. Volg de looproutes die zijn aangegeven en volg 
de instructies van het showteam op.  
 
Programma 
De show start zaterdag om 10.00 uur. Om 9:45 uur verzamelen bij de ring voor een 
briefing. Daarna zal de show geopend worden en zullen op zaterdag de Huacayamerries 
en op zondag de Huacayahengsten gejureerd worden. Zondag beginnen we de dag met 
de Suri’s. Het volledige programma kunt u terugvinden in het programmaboekje (zie 
bijlage). 
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Het fokkersdinerbuffet, voor fokkers die zich hiervoor reeds hebben opgegeven, begint 
zaterdag om 18.00 uur en zal plaats vinden in het restaurant grenzend aan de hal van de 
alpacashow. 
 
Op zondag start de show om 9.00 uur. De prijsuitreiking zal die dag plaatsvinden rond 
17.00 uur. 
 
Na de prijsuitreiking en afsluiting van de show mogen de dieren pas de hal verlaten. Het 
is niet toegestaan eerder de dieren in te laden. Elke deelnemer wordt verzocht om 
daarna mee op te ruimen. Denk hierbij aan het inleveren van de ventilatoren, opruimen 
van het stro, afbreken van de boxen, inpakken vlaggen en opruimen afval. We moeten 
de hal weer volledig schoon opleveren. Uw hulp is daarbij noodzakelijk.     
 
Aanmelding progeny (nakomelingenklasse)  
Aanmelding voor de progeny is ter plaatse nog mogelijk tót aanvang van de show op 
zaterdag 19 maart (dus vóór 10.00u). Maximaal 10 teams per progenyklasse en 
maximaal 2 teams per fokker. Deelname aan de progenyklasse is gratis.  
 
Kledingvoorschriften 
In het kader van uniformiteit en een passende uitstraling van de begeleiders tijdens een 
AAB-show, zijn er kledingvoorschriften voor begeleiders in de showring. U kunt deze 
terugvinden in het bijgevoegde showreglement.  
 
Voorbereiding voorbrengen dieren. 
Een begeleider brengt de alpaca op de show voor met een zwart of donkerbruin 
halster. Zorg dat de alpaca halstermak is en ook gewend is aan aanraking op het lichaam 
en hoofd. Oefen dit thuis een nog een aantal keer. De begeleiders dienen zich tijdig met 
het dier en het juiste startnummer te melden bij de ringmeester. De startnummers krijgt 
u bij binnenkomst zaterdagochtend aangereikt in de deelnemersenvelop. 
 
Voorzieningen en manegebodem 
Aan iedere deelnemer wordt 1 ventilator beschikbaar gesteld. Stro is in alle boxen 
voorzien. Het is verboden het antiworteldoek en stro uit de box te verwijderen. Dit leidt 
direct tot diskwalificatie op gronde van het contract met de manege-eigenaar.  
Het is wenselijk wanneer u tussentijds uw boxen schoonhoudt van mest. Verder wordt u 
verzocht evt. mest direct uit de gangpaden op te ruimen en in de daarvoor beschikbare 
kruiwagens te deponeren.  
Er is voldoende watervoorziening, maar u dient zelf uw emmers mee te brengen. 
Daarnaast dient u zelf zorg te dragen voor hooi en evt. vitamine brokken e.d.  
 
Regels Green Valley Estate:  
Het is niet toegestaan om in de gebouwen van Green Valley Estate (GVE) zelf 
meegebrachte eten en drinkenswaren te nuttigen of uit te delen. Dus ook niet bij de 
dierenverblijven, showring e.d.. Ter plaatse zijn er voldoende voorzieningen aanwezig.  
Ook in en rond de gebouwen dienen we evt. aanwijzingen van GVE op te volgen.  
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Entree en Voucher voor leden:  
We maken gebruik van polsbandjes voor zowel deelnemers als toeschouwers. De entree 
voor de show bedraagt € 5,=; kinderen tot 12 jaar gratis. Via de website van de AAB kun 
je, nadat je bent ingelogd, een toegangsvoucher uitdraaien. Deze gratis voucher is enkel 
te gebruiken voor leden.  
 
Financiën:  
De show kan niet plaatsvinden zonder de benodigde financiën. U heeft inmiddels de 
factuur voor de showdeelname, fokkersdiner en eventuele sponsoring van ons 
ontvangen. Wij verzoeken u dan ook vóór zaterdag 19 maart a.s. aan uw financiële 
verplichtingen te voldoen. 
 
Op de website van AAB onder kopje EVENTS / ALPACASHOW DEURNE  kunt u alle 
informatie en links vinden.  
 
Wij kijken ernaar uit en zien jullie allen graag volgende week zaterdag! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Showteam Deurne,   
 

W ille m - Ma t h ijs  v a n  d e r  Aa  
An n e  v a n  d e r  Aa  
Ro g ie r  v a n  Br e e  
Ev e lin e  v a n  Br e e  
Th e o  d e  Ve t h  
Jo s é  d e  Ve t h  
Ja n  Ve r s le ije n  
Ch a n t a l Ve r s le ije n - Va n  d e  W in k e l 
Ga b y  Ve r s le ije n  

 
 
 
 
 
 
 
 

Noodnummer alleen tijdens de showdagen:   
Rogier van Bree 06-53 33 86 88 

 
 
 

https://www.alpaca-benelux.com/informatie-alpacashow-deurne/

