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I. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN DE PRIJSKAMP 
 

1. Vaarzen  
 
De vaarzen mogen nog niet gekalfd zijn. De vaarzen en hun moeder moeten ingeschreven zijn 
in het geboorteboek. De moeder moet ook onderworpen zijn aan de officiële 
melkproductieregistratie. 

 
2. Gekalfde vaarzen en koeien 

 
De dieren moeten ingeschreven zijn in het geboorteboek en onderworpen zijn aan de officiële 
melkproductieregistratie. 

 
 

II. SANITAIRE VOORWAARDEN 
 
Elke fokker moet zijn veearts de verplichte attesten voor het transport van zijn dieren laten 
invullen.   
 
LET OP: op het moment dat de dieren uitgeladen worden, zal er een NAUWKEURIGE en 
VERPLICHTE sanitaire controle uitgevoerd worden door een aangestelde persoon. 

 
 
III. INSCHRIJVING in de CATALOGUS 

 
1. Catalogus 

 
Elk dier wordt ingeschreven op naam van zijn eigenaar. Bij mede-eigendom kan dat 
op vraag van de fokker die verantwoordelijk is voor de inschrijving aangeduid worden in de 
catalogus. De contactpersoon is de persoon die het dier inschrijft. 

 
2. Inschrijvingskosten 

 
De inschrijving is gratis. Merk op dat er een bedrag van € 25 per dier aangerekend zal worden 
voor elk ingeschreven dier dat niet vóór 8 maart 2018 afgemeld werd. 

 
IV. RICHTLIJNEN voor de PRIJSKAMP  

 
1. Aankomst van de dieren 

 
De dieren mogen van dinsdag 13 maart (vanaf 13 uur) tot vrijdag 16 maart aankomen in 
LEC. Voor aankomst neemt u contact op met de organisatie en geeft u door hoe laat u 
ongeveer zult aankomen (+ 32 477 32 83 14 of +32 470 28 40 25). 
 
 
 

 
2. Toegang tot de hal 
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Op zaterdag 17 maart zullen de grote poorten van de hal om 10.00 uur gesloten worden. Geen 
enkel dier mag het LEC verlaten voor het kampioenschap afgelopen is. Hetzelfde geldt voor 
het afzetten en ophalen van uw uitrusting. Gebruik de voorziene opbergruimte en 
voorzie al het nodige. Enkel de toegangsdeur “publiek” blijft open. Met uw 
toegangskaart of -armband voor de Nacht van de Holstein kunt u de hal betreden.  
 

 
3. Verloop van de prijskamp 

 
Het verloop van de prijskamp staat in de officiële catalogus van de prijskamp op de website: 
www.nuitdelaholstein.be.   
 
Voor een vlot verloop van de reeksen vragen we de deelnemers om zich met hun dieren aan de 
voorring aan te melden zodra de voorafgaande reeks begint. Dat is ongeveer 15 minuten op 
voorhand voor de reeksen voor de vaarzen en voor de koeien is dat voldoende op voorhand met 
het oog op de ethische controle. 
 
LET OP: wie te laat komt, wordt niet meer toegelaten tot de ring. 

 
4. Kledij 

 
Elke begeleider houdt zich aan de vestimentaire regels: witte broek, zwart hemd “Nacht van de 
Holstein”, das voorzien door de organisatie, zwarte schoenen. 
 
Wie dat wenst kan ter plaatse een hemd van de “Nacht van de Holstein” kopen (€ 25) of huren (€ 
5 per hemd + waarborg (identiteitskaart of € 25 per veehouder)). Hetzelfde geldt voor de dassen.  

 
5. Toegang tot de ring 

 
Voor de dieren de ring betreden, moet u het nummer dat hen toegekend werd rond de nek 
hangen. Er wordt slechts één begeleider per dier toegelaten. Die persoon draagt het juiste 
rugnummer dat door de organisatie afgegeven werd. Alle dieren dragen verplicht een halster 
(lederen riemen met ketting). Dat halster wordt voorzien door de eigenaar van het dier. De dieren 
mogen de ring pas verlaten nadat het definitieve klassement van de jury bekend gemaakt werd 
en op aangeven van de ringcommissaris. De dieren verlaten de ring in volgorde van hun 
klassement. 

 
Wie zich niet houdt aan de vestimentaire regels en/of zijn dier niet perfect onder controle 
heeft, mag de ring niet betreden. 

 
V. JURERING 

 
De eenmansjury wordt aangesteld door het Organisatiecomité. De jurering gebeurt zonder 
catalogus en er wordt voor de klassering van de dieren geen rekening gehouden met de 
producties. De klassering van de dieren gebeurt op basis van de uiterlijke conformatie en 
volgens de criteria die door de rasverenigingen zijn vastgelegd. 
 

VI. KAMPIOENSCHAP EN Speciale prijzen  
 
Er worden vijf kampioenschappen en twee speciale prijzen uitgereikt: 

• Kampioenschap ongekalfde vaarzen 
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• Kampioenschap belofte 
• Kampioenschap middengroep 
• Kampioenschap volwassen dieren 
• Beste RED Holstein:   

De Red Holstein koeien en vaarzen die zich het best geplaatst hebben in hun 
reeks worden geselecteerd voor de speciale rode prijs. 
 

• Kampioenschap uier 
• Algemeen kampioenschap 

 
LET OP  
 
Dit jaar willen we ook de best producerende koeien in de bloemetjes zetten. In de reeks 6 
jaar en ouder zullen de vijf koeien die op 1 maart 2018 het meeste bruikbaar materiaal 
geproduceerd hebben, kunnen deelnemen aan een extra reeks “EXTERIEUR & NUT”. We 
brengen de fokkers in kwestie op de hoogte tijdens de fokkersvergadering. De fokkers 
die dieren in deze reeks hebben, worden persoonlijk op de hoogte gebracht.  
 
De eerste twee dieren uit elke reeks nemen in hun categorie deel aan het kampioenschap 
conformatie. 
 
De beste uiers van elke reeks nemen deel aan het kampioenschap uier (jong of volwassen).   
 
Uit de vier algemene kampioenen conformatie wordt er één Algemene kampioene Nacht van 
de Holstein aangeduid. 
 
De trofee voor beste EXPOSANT wordt uitgereikt aan de meest verdienstelijke exposant. De 
eerste vijf dieren per reeks krijgen punten volgens het volgende schema: 
 

1ste plaats in een reeks van ongekalfde vaarzen:  10 punten 
2de plaats in een reeks van ongekalfde vaarzen: 8 punten 
3de plaats in een reeks van ongekalfde vaarzen: 6 punten 
4de plaats in een reeks van ongekalfde vaarzen: 4 punten 
5de plaats in een reeks van ongekalfde vaarzen: 2 punten 
 
1ste plaats in een reeks van dieren in productie:  20 punten 
2de plaats in een reeks van dieren in productie: 16 punten 
3de plaats in een reeks van dieren in productie: 12 punten 
4de plaats in een reeks van dieren in productie: 8 punten 
5de plaats in een reeks van dieren in productie: 4 punten 

 
Merk op dat in het geval van mede-eigendom de punten van elk dier toegekend zullen worden 
aan de fokker die sanitair eigenaar is.  
 
De trofee voor beste FOKKER wordt uitgereikt aan de meest verdienstelijke fokker. De eerste 
vijf dieren per reeks krijgen punten volgens het volgende schema: 
 

1ste plaats in een reeks van ongekalfde vaarzen:  10 punten 
2de plaats in een reeks van ongekalfde vaarzen: 8 punten 
3de plaats in een reeks van ongekalfde vaarzen: 6 punten 
4de plaats in een reeks van ongekalfde vaarzen: 4 punten 
5de plaats in een reeks van ongekalfde vaarzen: 2 punten 
 
1ste plaats in een reeks van dieren in productie:  20 punten 
2de plaats in een reeks van dieren in productie: 16 punten 
3de plaats in een reeks van dieren in productie: 12 punten 
4de plaats in een reeks van dieren in productie: 8 punten 
5de plaats in een reeks van dieren in productie: 4 punten 
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Voor de twee trofeeën zal bij een ex aequo de fokker met het grootste aantal 1ste plaatsen, 
vervolgens 2de plaatsen (en zo verder) aangeduid worden als winnaar. 
 

 
VII. FOTO 
 

Van elke reekswinner wordt er in de ring een foto van de kop gemaakt, evenals een 
professionele foto door Giorgio Soldi. Die foto's zijn gratis maar verplicht. Er kunnen ook 
ander professionele foto's gemaakt worden op de daartoe voorziene fotostand.  

 
 

VIII. VERZORGING VAN DE DIEREN 
 

Vanaf zaterdag 17/03 is er een beëdigd veearts van wacht voor behandelingen. Wij nemen alle 
prestaties te onzen laste (met uitzondering van medicamenten). Wij vragen echter wel een 
bijdrage van € 5 per ingeschreven koe.  

 
IX. KLAARMAKEN VAN DE DIEREN  

 
Elke fokker moet de bijgevoegde ethische code naleven.  
Er wordt een ethische commissie aangesteld.  

 
X. VERANTWOORDELIJKHEID 

 
De dieren blijven gedurende de hele prijskamp onder de volledige verantwoordelijkheid van de 
eigenaars. 

 
 

XI. VERANTWOORDELIJKHEID van de ORGANISATIE 
 

De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen of diefstal van dieren, personen of 
goederen gedurende het laden (en lossen) en het transport van dieren, evenals tijdens de 
aanwezigheid ervan (dieren, mensen en goederen) in de hallen en de omgeving ervan. 
De deelnemers moeten hun verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid) op de hoogte brengen 
van hun deelname aan de prijskamp zodat ze gedekt zijn. 

 
XII. GESCHILLEN 

 
Elke fokker die zich niet respectvol gedraagt ten opzichte van het organisatiecomité, een jury of 
één van de leden van de ethische commissie zal niet geklasseerd worden en zal verzocht 
worden om het prijskampterrein onmiddellijk te verlaten. Bovendien ontvangt hij de eventueel 
toegekende prijzen die zijn dieren reeds behaald hebben niet. Er wordt hem ook verboden om 
verder deel te nemen aan de prijskamp. Elke deelnemer aan de Nacht van de Holstein wordt 
geacht kennis te hebben genomen van onderhavig reglement en van de ethische code en hij 
wordt verondersteld dit na te leven. 

XIII. Het Organisatiecomité van de Nacht van de Holstein beslist, zonder dat er enig beroep 
mogelijk is, over alle gevallen die niet voorzien zijn in onderhavig reglement of middels speciale 
reglementaire bepalingen die afgevaardigd worden door de organiserende vereniging.  


