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Een evenement als dit op poten zetten, is het resultaat van het werk van een volledig team 
dat zich op een professionele manier inzet om uw job als fokker in een zo positief mogelijk 
daglicht te plaatsen.  
 
Om duidelijke redenen bestaat de kans dat sommige praktijken verkeerd geïnterpreteerd 
kunnen worden door het publiek waardoor alle inspanningen voor deze prachtige show 
teniet gedaan kunnen worden.  

 
Daarom vragen wij u om het ethisch reglement hieronder na te leven zolang uw dieren 
aanwezig zijn op de beurs.  
 
Enkel zo kunnen we misbruik beperken inzake het toedienen van medicamenten of andere 
behandelingen aan de tentoongestelde dieren en kunnen we waken over het welzijn van 
de dieren terwijl ze klaargemaakt worden en deelnemen aan de prijskamp.  
 

1) Toegestane praktijken 
 
De volgende praktijken worden toegestaan bij het klaarmaken van de dieren met 
het oog op hun voorstelling tijdens de prijskamp of tentoonstelling: 
 
1. Glad maken van de hoeven, scheren van de vacht, het dier wassen en het haar op 

de ruglijn rechtzetten (maximale lengte van het haar 4 cm) 
 

2. Een natuurlijke vulling van de uier door de melkproductie van het dier zo lang als 
nodig geacht wordt, waarbij ook rekening gehouden wordt met het welzijn van 
het dier. Het jurylid zal instructies krijgen en hij mag dieren met een te volle uier 
declasseren. De spenen mogen afgedicht worden met collodium zodat er geen 
melk uit drupt.  
 

3. Gebruik van oxytocine is enkel toegestaan tijdens het melken.  
 

 
2) Niet-toegestane praktijken:  

 
De volgende praktijken worden niet toegestaan bij het klaarmaken van de dieren 
met het oog op hun voorstelling tijdens de prijskamp of tentoonstelling.  

 
1. Zodra de prijskamp van start gaat, is afzondering van de dieren buiten de hal ten 

strengste verboden. 
 

2. Er mag geen enkel volgens de Belgische wetgeving verboden middel toegediend 
zijn of worden aan de tentoongestelde dieren.  

 
3. De natuurlijke plaatsing van de spenen op een kunstmatige manier veranderen.  
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4. Het druppen van melk verhinderen met lijm (van het type Superglue). Het 
gebruik van collodium is wel toegestaan. 
 

5. Een lichaamsvreemde stof onder de huid aanbrengen met de bedoeling de 
natuurlijke contouren van het lichaam van het dier of van het haar te wijzigen. 

 
6. Elke chirurgische ingreep aan de uier, om het even wanneer in het leven van het 

dier, met uitzondering van het verwijderen van overtollige spenen. 
 

7. De uier en/of de spenen behandelen met irriterende stoffen (vb.: Final mist). Het 
gebruik van babylotion is toegestaan. 
 

8. Het uitzicht van de centrale ophangband wijzigen met een fijn koordje of een 
ander ophangingsmiddel.  
 

9. Uitrusting gebruiken die de bloedcirculatie in de uier gunstig beïnvloedt. 
 

10. Middelen toedienen (oraal, rectaal of vaginaal) die de natuurlijke contouren van 
het dier wijzigen. 

 
11. Het is verboden om een dier te “drenchen”, behalve op advies van de veearts.  
 
12. Elke andere behandeling, inclusief fysieke interventies of elke andere handeling 

die ervoor zorgt dat een dier voorgesteld wordt met een onnatuurlijk uitzicht en 
die de deelnemer, volgens het comité van de Nacht van de Holstein of de 
afgevaardigde vertegenwoordigers, een oneerlijk voordeel zou opleveren. 

 
 

3) Behandeling door dierenartsen 
 

1. Bij aankomst op de site van de prijskamp en wanneer nodig kunt u de veearts die 
aangesteld werd door de Nacht van de Holstein opbellen om uw dier te behandelen.  
 

2. Vanaf zaterdagochtend (dag van de prijskamp) zal elke behandeling uitgevoerd 
moeten worden door de veearts die aangesteld werd door het organisatiecomité. Hij 
zal ter plaatse aanwezig zijn. Hij voert alle behandelingen prioritair uit in de daartoe 
voorziene ruimte. Hij kan echter, naar eigen goeddunken, behandelingen uitvoeren 
op eender welke plek in hal 2.  

 
4) Ethische controle  

 
Op vraag van het Herd Book Holstein en met het oog op het toepassen van goede 
voorbereidingspraktijken, zal er een ethische commissie aangesteld worden om de 
dieren te controleren voor ze de ring betreden. Die controle richt zich voornamelijk op 
hoe sterk de uier gevuld is om zich ervan te vergewissen dat de uier niet “overbelast” 
wordt.  
 
Wij vragen u om uw dier vroeg genoeg voor aanvang van de reeks in de voorring aan te 
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bieden zodat de gevulde uier, indien nodig en naar goeddunken van de veeartsen, nog 
bijgesteld kan worden.  
 
Indien het reglement niet toegepast wordt, indien de instructies van de ethische 
commissie niet nageleefd worden of bij ongewenst of misplaatst gedrag, zal de fokker 
samen met zijn dier uitgesloten worden van de prijskamp.  
 
De eigenaar(s) of de exposant moet(en) zich op elk moment en op eenvoudige vraag van 
een lid van de ethische commissie onderwerpen aan een controle van het dier, zowel 
voor, tijdens als na de show. Dat lid van de ethische commissie kan in het bijzonder 
vragen om het dier te onderzoeken (vb. bloedafname of echografie). 

 
Uw deelname impliceert aanvaarding van deze ethische code. 
 
Het organisatiecomité staat erop dat alle fokkers dit reglement naleven en dat in het 
belang van de show en de Holsteinfokkers. 
 


