Nacht van de Holstein
17 maart 2018

Ciney, 02 februari 2018

Geachte melkveehouder,
We zijn vertrokken…inschrijvingen voor de Nacht van de Holstein 2018 zijn nu geopend!
Hierna vindt u alle nuttige informatie in verband met uw deelname aan de show die zal
plaatsvinden te Libramont op 17 maart.
Alle Europese fokkers, in alle categorieën (vaarzen, gekalfde vaarzen, koeien,..) zijn toegelaten om deel te
nemen aan de Holstein show.

•

Befaamde jury

Voor deze editie hebben we gekozen voor een Canadese jury, de heer Jean Claude Fleury. Hij zal vergezeld
zijn van Juffrouw Florie Poirrier.

•

Holstein / Red Holstein Wedstrijd

De Nacht van de Holstein is een prijskamp van en voor veehouders. Wij doen er alles aan om u en uw dieren
goed te ontvangen.
Goed om te weten:

1. Gratis inschrijving voor alle aanwezige dieren van de prijskamp, via het bijgevoegde formulier.
2. Inschrijvingsformulier. Om fouten in de catalogus te vermijden, willen wij u uitdrukkelijk vragen het
bijgaand inschrijvingsformulier zorgvuldig te willen invullen. Alleen de gegevens opgenomen in dit
formulier zullen verschijnen in de catalogus. Gelieve ons het formulier tijdig te bezorgen.
-

Voor de buitenlanders voor dinsdag 13 februari 2018
Voor België op 16 februari 2018 ten laatste. We nodigen u uit om de bijgevoegde
gezondheidsvoorwaarden aandachtig te lezen. Raadpleeg alle info in verband met het
wedstrijd op onze website: www.nuitdelaholstein.be

3. De organisatiecomité behoudt zich het recht voor om de reeksen in functie van het aantal
inschrijvingen aan te passen, daarbij lettend op de samenhang van de wedstrijd. De ongekalfde
vaarzen moeten tussen 4 en 30 maanden oud zijn. De referentiedatum is 17 maart 2018. Een
voorlopige versie van de catalogus met de wedstrijdschema wordt beschikbaar online voor
24/02.
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4. Bovenop de gekende reeksen per leeftijd, zullen er twee speciale reeksen worden georganiseerd, een ter

beloning van de beste red-holstein in lactatie en de andere voor de koeien met een productie van 50.000
liter of meer. Deze dieren zullen dus naast hun deelname volgens leeftijdscategorie eveneens deelnemen
aan een speciale reeks. Er zullen eveneens 3 overeengestemde kampioenschappen gehouden worden
(belofte, intermediair en volwassen).

5. Het transport is door de veehouder zelf te organiseren behalve voor de veehouders uit de provincies
Namen en Luxemburg. Zoals vorig jaar helpt het comité u voor de transportkosten. Elk veehouder zal per
ingeschreven en aanwezige dier een premie voor het transport ontvangen.
6. Omwille van logistieke redenen, zullen wij u later nog vragen, ons het aantal plaatsen voor uw
deelnemende dieren mee te delen. OPGELET: wij voorzien voldoende ruimte voor de tentoonstelling, t.t.z.
: 1.20m voor de vaarzen <dan 18 maanden en 1.40m voor de andere dieren. Het is dus onnodig om
meerdere inschrijvingen per dier te voorzien, om zo meer ruimte te hebben.
Mocht u toch specifieke vragen hebben i.v.m. extra ruimte, gelieve ons dan zo spoedig mogelijk en ten
laatste voor 8 maart 2018 te contacteren via info@nuitdelaholstein.be.
Voor elk ingeschreven dier waarvan de afwezigheid niet werd meegedeeld voor 8 maart, zal een som
van 25,00 euro per dier worden gefactureerd.
7. Elk veehouder ontvangt een souvenir en maakt kans op vele waardevolle prijzen. De Algemeen Kampioen
ontvangt een cheque van € 250.
8. Dankzij ons partnerschap met Ecole de la Reid, kunt u beroep doen op een student om u te helpen tijdens
de wedstrijd.
9.

SHOWMANSHIP: Het wordt door Wal’holstein georganiseerd. Info en inschrijvingen bij Mr Antoine

Godfriaux op het nummer 0473/63 80 98
•

Onze prioriteit: een gezellig onthaal en een aangename sfeer

Naast de prijskampen voorzien wij ook voor alle bezoekers kwaliteitsvolle eetgelegenheid en een loterij. Kom
dus gerust met het hele gezin om u aan te moedigen en om samen een aangename avond door te brengen!
De Nacht van de Holstein is bedacht en georganiseerd om uw fokkerij in de kijker te zetten! Deze show is er
voor u, laat hem niet aan u voorbijgaan. Elk jaar wint onze show aan internationale uitstraling.
We zijn ervan overtuigd dat er in uw veestapel ook veel waardevolle dieren zich bevinden (vaarzen, ongekalfde
vaarzen, koeien...) Zwartbont of Roodbont. Aarzel dus niet contact op te nemen met uw technisch adviseur
voor meer advies. In afwachting uw inschrijvingen te ontvangen en u te ontmoeten ter gelegenheid van de
Nacht van de Holstein, wensen wij u een gelukkig Nieuwjaar.
Het organisatiecomité van de Nacht van de Holstein

Nota: Deze editie wordt bijzonder want het is in zekere zin de preview van een belangrijke gebeurtenis in 2049,
te weten de Holstein Europese Confrontatie. Libramont 2019 wordt door Awé, HB Holstein en de Beurs van
Foire de Libramont op 12 en 13 april te Libramont georganiseerd. Gezien de omvang van de gebeurtenis zal er
geen “Nacht van de Holstein” in maart 2019 gebeuren.
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