NACHT VAN DE HOLSTEIN 17 maart 2018

Beste veehouder,
De grote dag nadert. We zijn blij dat zovelen onder u hebben geantwoord. Dat geeft blijk van
erkenning voor het geleverde werk.
Binnenkort kunt u deelnemen aan de Nacht van de Holstein. Hierbij vindt u alle informatie die
nodig is voor een goed verloop van dit evenement.
1) Het deelnamereglement voor de prijskamp Nacht van de Holstein 2018.
2) Het toegangsplan. Gelieve dit nauwkeurig na te leven. Er zijn parkeerplaatsen voorzien
op de parking voor veehouders. Die staat in verbinding met Hal 2 (tentoonstelling dieren)
zodat u gemakkelijk bij uw spullen kunt.
3) Uw toegangskaarten. Op zaterdag 17 maart zullen de poorten van de hal vanaf 10.00
uur gesloten zijn. Vanaf dat moment krijgt u enkel nog via de deur voor het publiek
toegang tot de hal en dat met een toegangskaart of een armband van de Nacht van de
Holstein.
4) Verloop van de prijskamp: De deelnemerslijst en de nummers (in stijgende volgorde op
leeftijd) van de dieren staan per fokker in de catalogus (zie bijlage). Gezien het aantal
inschrijvingen hebben we het verloop van de prijskamp aangepast.
5) Vervoer van dieren: Het transport is vrij, behalve voor fokkers uit de provincies Namen en
Luxemburg. Zij kunnen een beroep doen op gratis transport. Dat werd door het
organisatiecomité toevertrouwd aan de Heren Robert en Julien Talmasse (tel.
0475/71.99.59 of 0493/56.56.16). Zij brengen u ten laatste op dinsdag 13 maart om 18
uur op de hoogte wanneer zij bij u langskomen. Heeft u dan nog niets van hen vernomen,
aarzel
dan
niet
om
contact
op
te
nemen.
Voor alle andere fokkers wordt er een tussenkomst in de transportkosten voorzien.
Enkel de personen die hun bankgegevens correct hebben doorgegeven aan het
secretariaat ontvangen die vergoeding.
Opmerking: Er mogen enkel dieren gelost worden met 2 oormerken, vergezeld van
hun sanitaire documenten (prijskampattest, Sanitelkaarten ...) op de aangeduide plek (zie
plan) en in het bijzijn van een verantwoordelijke die aangesteld werd door het
comité. Gelieve ons te laten weten wanneer u ongeveer zult aankomen. Dat kan op
het nummer +32 470 28 40 25.
6) Net zoals afgelopen jaar vragen wij u (uzelf of iemand die u vertegenwoordigt) om de
briefing voor fokkers bij te wonen op zaterdag 17 maart om 11.30 uur (vergaderzaal te
bevestigen).
7) U kunt uw “prijskampkit” (hals- en rugnummers ...) vanaf 13.30 uur afhalen aan het
prijskampsecretariaat.
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8) Om u te helpen staat er vanaf vrijdag 16.30 uur een team studenten van La Reid klaar,
samen met een verantwoordelijke, voor het onderhoud van de gangen, het afvoeren van
de mest ... Wij vestigen uw aandacht op het feit dat we opnieuw ruimte hebben
voorzien voor uw materiaal en voeder (voor en tussen de dieren EN OP DE PARKING
VOOR VEEHOUDERS) zodat de gangen vrij blijven en de verplaatsing van dieren en
vooral mensen vergemakkelijkt wordt.
9) Voeder en strooisel: het voeder moet bij voorkeur door de deelnemers meegebracht
worden. Er wordt echter wel hooi en mengvoeder ter beschikking gesteld van de
deelnemers die dat vragen en in geval van nood. Er wordt voldoende strooisel voorzien
door de organisatie zodat de dieren zacht en droog liggen. Er wordt ook een voorraad
zaagsel en stro ter beschikking gesteld. Voorzie ook het materiaal (riek, schop ...) dat u
mogelijk nodig zult hebben.
10) Melken: Sommige deelnemers beslissen om hun dieren preventief met antibiotica te
behandelen en er is geen enkel reglement dat dit verbiedt. Wij vragen van u echter wel
enige burgerzin om verspilling te vermijden. Melk die dieren dan ook met de daartoe
voorziene melkstellen. Er zijn 4 melkstellen voor “goede” melk en twee duidelijk
gemerkte stellen voor “slechte” melk. Zo willen we verwarring vermijden. Het comité
behoudt zich het recht voor om ter plaatse controles uit te oefenen en het kan een
geldboete (€ 200) opleggen aan wie verantwoordelijk is voor besmetting van de
melktank. Bedankt voor uw begrip.
11) Voor het goede verloop van de prijskamp is het bijzonder belangrijk dat u uw dieren goed
onder controle heeft.
12) Aanwezigheid van een veearts: Vanaf zaterdag zal er een veearts aanwezig zijn. Wij
nemen alle prestaties te onzen laste (met uitzondering van medicamenten). Wij
vragen echter wel een bijdrage van € 5 per ingeschreven koe.
13) Ethische controle in de voorring: Wij vragen uw aandacht voor dit punt. Het comité
controleert of de ethische code (zie bijlage) goed nageleefd wordt voor en/of na het
verschijnen in de ring.
14) Fotodienst: Elk dier dat een reeks wint, zal bij het verlaten van de ring door een
professionele fotograaf gefotografeerd worden. Die foto wordt u door het
organisatiecomité geschonken. Als u dat wenst, kunt u echter ook andere professionele
foto's laten maken tijdens de Nacht van de Holstein. Die foto's worden door de organisatie
gefactureerd aan een basisprijs van € 140 (excl. btw).
15) Spaghettimaaltijd: zoals de traditie het wil, organiseert het organisatiecomité de vrijdag
voor de Nacht van de Holstein een spaghettimaaltijd voor de veehouders. Die maaltijd is
gratis!
We kijken ernaar uit u te mogen ontmoeten en wensen u veel succes tijdens uw voorbereidingen
op de Nacht van de Holstein.

Het organisatiecomité

De GENETICApartners wensen u veel succes!
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