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VOORWOORD 

 

Geachte inzender, 

 

Zoals verleden jaar aangekondigd krijgt u dit jaar voor de eerste keer het vraagprogramma 

digitaal. Voor ons als bestuur scheelt dat veel werk maar bovenal een aanzienlijk geldbedrag.  

Er zijn een aantal dingen veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. De belangrijkste 

verandering is dat vanaf heden uw dieren alleen digitaal ingeschreven kunnen worden. Om 

de enorme toeloop van dieren te reguleren gaan we dit jaar bij de inschrijving met een teller 

werken.  

We hopen u als inzender te mogen begroeten en wensen u veel succes met de 

voorbereidingen naar de tentoonstelling toe, zodat editie 122 ook weer een onvergetelijk 

evenement wordt. 

 

Namens het bestuur, 

W.H.M. Keesom, voorzitter. 
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NAAMSVERMELDINGEN 

 

Ereleden der Vereeniging 

D. (Dirk) Reijne, Barsingerhorn 

C.J. (Kees) de Veer, Winkel 

 

Het Dagelijks Bestuur 

W.H.M. (Willem) Keesom, voorzitter, tel. 06 - 29 23 66 10 

J.M.H. (Jack) Hogervorst, vicevoorzitter, tel. 06 - 52 57 60 04 

C.J. (Kees) de Veer, secretaris, tel. 0224 - 54 13 17 

J.F.M. (Joep) Dekker, penningmeester, tel. 06 – 10 39 31 97 

 

Leden van het Bestuur 

G. (Gerard) Glas 

J.C. (Jac) Langes, tel. 06 - 54 32 49 40 

Mw. A. (Anne) Reijne 

M. (Maurits) de Ridder 

J. (Johan) Verduin 

 

De Commissie van Bijstand 

J.N.J.J. (Jos) Beemsterboer 

Mw. M. (Mirjam) Bregman-van Dalen 

A.J.M. (Albert) van Bruggen 

Mw. B. (Berna) Houtenbos, tel. 06 – 10 65 45 72 

W. (Wim) Jimmink 

C.G. (René) Kea 

B.A. (Albert) Kamp 

C.H. (Cees) Kooij jr.  

Mw. A. (Antje) Snaas 

 

Ondersteuning Tentoonstellingsdag 

Organisatieburo Mikki, tel. 0229-244 739/244 649 inzake marktkramen 

R.M.J. (Richard) Huiberts, secretariaatswerk 

Het Gemeentepersoneel, allerlei zaken 

 

Website: www.paasvee.nl 

E-mail:  info@paasvee.nl 

 

  

http://www.paasvee.nl/
mailto:info@paasvee.nl
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SCHENKINGEN 

 

Jaarlijks ontvangt de Vereeniging veel steun van diverse instanties, bedrijven en personen. 

Hartelijk dank! 

 

    

 

     

 

      

 

       

 

- Flynth Adviseurs en Accountants, SCHAGEN 

- V.J.S., de Ver. van Jakkerende Slagers 

- Loonbedrijf Sjef Houtenbos, SCHAGEN 

- Bloem&, SCHAGEN 

- Skeeler Promotie Noord-Holland 

- Juwelier Van Geelen, Schagen/Kuiper Sportprijzen, Opmeer 

- Paasveetentoonstelling Rhenen 

 

Wilt verdere informatie van deze bedrijven, klik dat of op het logo of de link in de naam.  

https://www.flynth.nl/over-flynth/vestigingen/schagen
http://jakkeraars.nl/VJS/welkom.html
http://www.sjefhoutenbos.nl/pg-421-7-99263/pagina/welkom_op_de_website_van_loonbedrijf_sjef_houtenbos.html
https://www.bloemenschagen.nl/
https://spnh.nl/
http://www.juweliervangeelen.nl/
https://www.sportprijzenonline.eu/
https://www.paasveerhenen.nl/
http://www.sesschagen.nl/bv-6157-7-6157/bedrijven/stichting_evenementen_schagen_ses.html
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/kop-van-noord-holland/
https://www.schagen.nl/
https://dapschagen.nl/
https://www.abvakwerk.nl/
https://www.ziber.nl/pg-6457-7-74941/pagina/welkom.html
http://www.makadoschagen.nl/pg-907-7-38535/pagina/winkelcentrum_makado_schagen__home.html
https://www.spaansen.nl/
https://www.schagenfm.nl/pg-28464-7-99997/pagina/home.html
https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop/schagen-eo?utm_source=google&utm_medium=organic
http://www.schagenmarktstad.nl/pg-28162-7-113352/pagina/schagen_marktstad.html
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1. ALGEMENE BEPALINGEN 

 

• Door deel te nemen aan de tentoonstelling, onderwerpt men zich aan de onderstaande bepalingen 

door het Bestuur gesteld en wordt men geacht hiervan op de hoogte te zijn en zich hieraan te 

houden. 

• Het Bestuur, de Vereeniging, draagt geen verantwoordelijkheid voor verlies van of schade aan 

dieren of voorwerpen. Ook de schade veroorzaakt door dieren, voorwerpen en personen valt 

buiten de verantwoordelijkheid van het Bestuur en de Vereeniging. 

• Er wordt aan het Bestuur, de Vereeniging, de beslissing gelaten in alles waarin niet is voorzien. 

• Het Bestuur is niet aansprakelijk voor drukfouten en interpretatie verschillen van onze en overige 

voorschriften. 

 

2. PRIVACYVERKLARING 

 

De “Vereeniging tot het houden van Jaarlijksche Paaschtentoonstelling van Vee te Schagen” (Paasvee 

Schagen) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring 

willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen 

er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens en 

houden ons daarom zorgvuldig aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

In dit privacy beleid staat beschreven hoe Paasvee Schagen persoonsgegevens en gegevensbestanden 

registreert, verwerkt en bewaart. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, 

uitwisselen en verstrekken van gegevens staat in dit beleid beschreven. Het privacy beleid omvat alle on- 

en offline systemen waarin persoonsgegevens voorkomen en is van toepassing voor allen die bij Paasvee 

Schagen persoonsgegevens beheren. 

De privacyverklaring van de vereniging is beschikbaar op de website www.paasvee.nl. 

  

http://www.paasvee.nl/
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3. VETERINAIRE VOORSCHRIFTEN 

 

• Iedere inzender dient zich aan de door de Overheid gestelde veterinaire voorschriften te houden. 

• Een onderzoek naar gebruik van stimulerende middelen behoort tot de mogelijkheden. De uitslag 

is onomstotelijk en diskwalificatie is mogelijk. 

• Mochten tijdens het houden van de tentoonstelling besmettelijke veeziekten heersen dan behoudt 

het Bestuur zich de bevoegdheid voor, zonder opgaaf van redenen, inzendingen te weigeren. Ook 

kunnen bewijzen van herkomst en gezondheid van het vee bij elk moment worden geëist. 

• De entbewijzen mogen niet ouder zijn dan 5 maanden en moeten op aanvraag getoond kunnen 

worden. 

• Een dierenarts zal met advies het Bestuur ten dienste zijn. 

• Ook hier geldt dat inzenders deelnemen voor eigen risico en dat de Vereeniging geen 

aansprakelijkheid aanvaardt voor de wijzigingen van de dierziekte status van het bedrijf als gevolg 

van deelname aan de tentoonstelling. 

• Attentie: Door meldingen onzerzijds aan de Gezondheidsdienst voor Dieren en aan de CRV moet 

men er vanuit gaan dat bij terugkomst van de dieren op uw bedrijf de veterinaire voorschriften van 

kracht zijn, zoals van doen bij aankoop. Om een eventuele, bepaalde, status te behouden dient 

men alert te zijn op de door u te nemen maatregelen. 

Voor inlichtingen kan men terecht bij de voorzitter van de Vereeniging de heer W.H.M. Keesom, tel. 

06-29236610. 

• Niet tot het tentoonstellingsterrein worden toegelaten: 

- ongezonde; 

- slecht ter been zijnde; 

- zwakheid vertonende; 

- snel vermoeide - trippelende; 

- slecht verzorgde klauwen hebbende; 

- schurft hebbende; 

- “Franse stand” (X-benen) hebbende; 

- dikke gewrichten hebbende; 

- kromme poten hebbende; 

- onhandelbare dieren. 

• Als gevolg van de MKZ-crisis in 2001 zijn er de nodige extra voorschriften gekomen. 

• Het Bestuur verlangt uw volle medewerking op de dag van de tentoonstelling inzake de op het 

terrein genomen veterinaire voorzorgsmaatregelen. 

• De dieren dienen 2 deugdelijke oornummers te hebben. 
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4. INSCHRIJVINGSBEPALINGEN 

 

• Het Bestuur behoudt zich het recht voor inzendingen, zonder opgaaf van redenen, te weigeren. 

 

• Catalogi zijn op de dag van de tentoonstelling verkrijgbaar bij restaurant ‘De Posthoorn’ te 

Schagen en in de geluidswagen. 

 

Inschrijfmogelijkheden zijn: 

 

• In restaurant ‘De Posthoorn’, Markt 20 te Schagen op donderdag 12 maart voor de 

tentoonstelling, van 10.00 tot 12.00 uur. 

 

• Algemene inzendingen 

Mw. B. (Berna) Houtenbos, Kanaalweg 1, 1741 NT  Schagen, tel. 06-10654572,  

e-mail: algemene-inzendingen@paasvee.nl 

b.g.g.: A. van Bruggen, tel. 06-12931590 

Sluitingstermijn van inschrijvingen: donderdag 12 maart om 18.00 uur. 

Aanvraagformulier: Klik hier om het aanvraagformulier te openen Algemene inzenders. 

 

• Kleindierensport 

J.C. Langes, Molenvaart 303, 1761 AG Anna Paulowna, tel 0223-522903/ 06-54324940 

e-mail: Jac-Sil-langes@ziggo.nl 

Sluitingstermijn van inschrijvingen: donderdag 12 maart om 18.00 uur. 

Aanvraagformulier: Klik hier om het aanvraagformulier te openen Kleindierensport. 

 

• Slachtvee – Weidevee/Fokkerij 

J.M.H. Hogervorst, Valkkogerweg 35, 1744 GB Valkkoog, tel. 06-52576004 

e-mail: inschrijvingen-vleesvee@paasvee.nl 

Sluitingstermijn van inschrijvingen: zaterdag 14 maart om 17.00 uur. 

Aanvraagformulier: Klik hier om het aanvraagformulier te openen Slachtvee - 

Weidevee/Fokkerij. 

 

Het inschrijfgeld bedraagt: 

Inschrijfgelden Lid Geen lid 

Algemene inzendingen (exclusief BTW), gemeten naar de oppervlakte van 

de stand, met daarbij gerekend een aantal m² ten behoeve van loopruimte 

en rekening houdende met de situatie van de straat. Voor inlichtingen over 

de plaats van de stand kan men zich de maandagavond voor de 

tentoonstelling wenden tot mevr. B. Houtenbos, tel. 06-10654572. 

 

Kleindierensport (inclusief BTW) 

Enkel dier 

Nest 

Trio 

 

Slachtvee per dier (inclusief BTW) 

Weidevee/Fokkerij per dier (inclusief BTW) 

 

 

 

€ 4,50 per m² 

 

 

 

€ 1,50 

€ 2,00 

€ 3,00 

 

€ 10,00 

€ 10,00 

 

 

 

€ 7,50 per m²  

 

 

 

€ 2,00 

€ 2,50 

€ 3,50 

 

€ 15,00 

€ 15,00 

 

  

mailto:algemene-inzendingen@paasvee.nl
https://forms.gle/xZmJfkhhZqLUCrnM7
mailto:Jac-Sil-langes@ziggo.nl
https://www.paasvee.nl/pg-27103-7-89356/pagina/inschrijven_-_kleindierensport.html
mailto:inschrijvingen-vleesvee@paasvee.nl
https://forms.gle/yGmpSkJeafXJhdjF8
https://forms.gle/yGmpSkJeafXJhdjF8


Vereeniging tot het houden van Jaarlijksche Paaschtentoonstellingen van Vee te Schagen 
   

 

 

8 

Vergoeding Slachtvee en Weidevee/Fokkerij 

Voor elk aangevoerd dier zal een bedrag worden vergoed als een tegemoetkoming in de kosten. Voor 

slachtvee bedraagt dit € 15,00 en voor weidevee/ fokkerij bedraagt dit € 35,00. 

 

• Bij de inschrijving dient per dier een opgave gedaan te worden van het bedrijfsnummer met daarbij 

het levensnummer. De ingeschreven dieren krijgen een zogenaamd halsnummer toegewezen. Deze 

nummering komt overeen met de aangebrachte nummers op het plankier op het 

tentoonstellingsterrein. Hierbij dient het betreffende dier opgesteld te worden. De halsnummers 

kunnen op de dag van de tentoonstelling vanaf 06.30 uur worden afgehaald bij restaurant ‘De 

Posthoorn’. Om misverstanden te voorkomen zal aan iedere inschrijver bij het afhalen van de 

halsnummers ook een catalogus worden uitgereikt. Hiervoor zal niets worden gerekend. De 

inschrijvers worden verzocht om op de tentoonstelling dag, na afloop, de halsnummers weer bij 

het Bestuur in te leveren. 

Bij niet inlevering zal € 10,00 per halsnummer worden doorbelast. 

 

• De Ingeschreven konijnen dienen voorzien te zijn van een geldige enting tegen de konijnenziekte 

RHD2. Bij het inschrijfformulier dient een geldig ent bewijs mee gestuurd te worden. 

Op dit ent bewijs dient het merk en oornummer van het ingeschreven dier vermeld te staan, 

zonder deze informatie zal de organisatie de ingeschreven dieren weigeren. 
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5. TENTOONSTELLINGSVOORSCHRIFTEN 

 

• De tentoonstelling zal worden gehouden in Schagen en wel op de navolgende plaats: 

 Algemene inzendingen : Markt, Gedempte Gracht, Laan en Nieuwstraat. 

 Kleindierensport  : Makado Centrum. 

Slachtvee, Weidevee/Fokkerij : Marktterrein. 

 

De tentoonstelling zal om 08:30 uur starten en om circa 14:00 uur eindigen. Behoudens bijzondere 

toestemming van het Bestuur, mogen geen inzendingen van het tentoonstellingsterrein worden afgevoerd 

voor de sluiting. De dieren dienen uiterlijk 16.00 uur van het tentoonstellingsterrein te zijn afgevoerd. Het 

Bestuur houdt zich het recht voor, op kosten van de inzender, dieren na genoemd tijdstip af te voeren. 

 

• Speciaal voor de algemene inzendingen 

− Hydraulische cilinders dienen geblokkeerd te zijn, indien voldoende blokkering niet mogelijk is, 

dan dient de hefarm of dergelijke in de laagste stand te worden gezet; 

− Er mag door de inzenders niets op de trottoirs worden geplaatst, behoudens toestemming van 

het Bestuur; 

− Bij inzendingen met brandgevaarlijk materiaal dient men voor brandblusapparaten te zorgen; 

− Bij aanvoer van zwaar materiaal zijn rijplaten verplicht. 

 

• Speciaal voor kleindierensport 

- De kooinummers worden ’s morgens, op de dag van de tentoonstelling, uitgereikt in het 

Makado Centrum. 

 

• Speciaal voor het Slachtvee – Weidevee/Fokkerij 

− Het bestuur is bevoegd om op kosten van de inschrijver, om welke reden dan ook, dieren te 

laten afvoeren. 

− Bij het vee moeten te allen tijde vertrouwde begeleiders zijn, alle dieren zullen in de 

keuringsring worden beoordeeld. De tentoonstelling in Schagen is bijzonder, dit mede gezien 

de zeer grote publieke belangstelling. Het Bestuur eist dan ook van de inschrijvers om 

voorafgaand aan de tentoonstelling te oefenen met het voorbrengen van de ingeschreven 

dieren. Dit voor ons aller veiligheid. 

− Na oproep dient het vee tijdig te worden voorgebracht. 

− Bij de keuringen in de ring worden alleen de begeleiders toegelaten, waarbij de Vereeniging 

het verzoek doet om in een passende kleding, showwaardig, voor te komen. 

− De keuring vindt plaats op basis van kleur en niet op basis van het paspoort. 

− De keuring van zoogkoeien is afhankelijk van het aantal dieren van een betreffende kleur Is het 

aantal gering, zullen alle dieren in een groep gekeurd worden. 

− Bij de Kampioenskeuringen worden de Ereprijswinnaars verwacht. 

− Bij de Algemene Kampioenskeuringen van Slachtvee worden de Kampioenen en de Reserve 

Kampioenen verwacht. 

− Bij de Algemene Kampioenskeuringen van Weidevee/Fokkerij worden de Kampioenen 

verwacht. 

− Het Bestuur kan rubrieken samenvoegen maar ook verder uitsplitsen. 
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6. PRIJZENSCHEMA 

 

• De beoordeling van de inzendingen zal worden toevertrouwd aan een commissie van deskundigen, 

aan wier uitspraak de inzenders zich zullen moeten onderwerpen. Bij mogelijke vergissingen, 

onjuiste opgaven, beslist het Bestuur. De prijzen zullen worden toegewezen indien het 

ingezondene inderdaad bekroningwaardig wordt geacht. Bij gelijkstelling zal het lot, of de arbiter, 

of het Bestuur beslissen. Voor beoordeling komen alleen die inzendingen in aanmerking die in de 

catalogus staan vermeld. 

 

• De prijsuitreikingen zullen als volgt plaatsvinden: 

 Algemene inzendingen : Zo spoedig mogelijk na de beoordeling zal de jury de prijzen  

uitreiken bij de stands. 

 Kleindierensport  : In het Makadocentrum, dit zo spoedig mogelijk na een 

Rubriekbeoordeling. 

Het schema van de uit te reiken onderscheidingen is als volgt: 

Inschrijfrubrieken Bekroningskaart Beker Rozet 

Algemene inzendingen 

Per rubriek, 1e prijs, 2e prijs, 3e prijs 

Mooist verzorgde stand, alle rubrieken 

Origineelst verzorgde stand, alle rubrieken  

Aanmoedigingsprijs  

Ter beoordeling aan het Bestuur is het mogelijk om in plaats 

van bekers siervoorwerpen of id. als prijs aan te bieden.    

 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

x 

 

 

 

 

Kleindierensport 

Het prijzenschema is als volgt: 1 prijs op elke 5 

inschrijvingen per beoordelingsrubriek. Dit wordt naar 

boven afgerond, het maximum is drie prijzen per rubriek. 

Voorbeeld: 

2 inschrijvingen is 1 prijs 

6 inschrijvingen is 2 prijzen etc. 

1e prijs 

2e prijs t/m 3e prijs 

De inzender van het door het publiek gekozen mooiste dier 

ontvangt een taart. 

 

 

 

 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 
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Slachtvee – Weidevee/Fokkerij 

• De prijsuitreikingen zullen in de ring of aan de balie plaatsvinden. Eventueel niet uitgereikte 

bekroningskaarten zullen worden opgestuurd. 

 

• De rozetten die beschikbaar worden gesteld, zullen door het Bestuur der Vereeniging of aan het 

halster of aan de staart van het dier of aan het plankier boven het dier worden bevestigd. Daar de 

begeleider geacht wordt bij het dier aanwezig te zijn, is afgifte aan hem ook mogelijk. Bij 

vermissing van rozetten zullen nimmer vervangende exemplaren worden afgegeven. 

 

Het schema van uit te reiken onderscheidingen is als volgt: 

Inschrijfrubrieken Bekroningskaart Beker Rozet Lint Plaquette 

Slachtvee en Weidevee/Fokkerij 

Slachtvee: eventueel meerdere ereprijzen 

1 1A prijs 

Overige dieren eventueel meerdere 1
e prijzen 

Eervolle vermeldingen 

 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

  

Slachtvee en Weidevee/Fokkerij 

Kampioen 

Reserve Kampioen 

 

x 

x 

 

x 

x 

 

x 

x 

  

Slachtvee en Weidevee/Fokkerij 

Algemeen Kampioen 

Reserve Algemeen Kampioen 

 

x 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

x 

 

x 

Slachtvee en Weidevee/Fokkerij (Sponsor Schager 

Courant) 

Voor het allermooiste dier is er aan prijzengeld € 100,-- 

Fraaiste presentatie van dier(en) en begeleider(s) 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

x 

 

 

Bedrijfscollectie Slachtvee en Weidevee/Fokkerij 

Kampioen 

 

x 

 

x 

 

x 

  

 

 

7. INSCHRIJFRUBRIEKEN ALGEMENE INZENDINGEN 

 

Rubriek 1. Agrarische dienstverlening zoals loonbedrijven, Mechanisatiebedrijven en 

bedrijfsbenodigdheden. 

 2. Detailhandel en vervoer particulier zoals gebruiksartikelen, tuinartikelen, bloemen en 

planten, vervoer voor recreatie. 

 3. Old Timers 

 

Destijds werden deze rubrieken ingesteld om de bedrijven hun artikelen te laten ten toon te stellen. Het 

showelement was zeer belangrijk, de bedrijven deden hun uiterste best om de stands zo mooi mogelijk aan te 

kleden. Onze vereniging heeft er begrip voor dat de commercie voor de inschrijvers zeer belangrijk is, maar zij 

vraagt de inzenders wel om hun best te doen om de stand een feestelijke tint te geven. 
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8. INSCHRIJFRUBRIEKEN KLEINDIERENSPORT 

 

Konijnen 

Rubriek 1. Nesten, tenminste 3 jonge dieren. 

 2. Jong konijn, mannelijk en vrouwelijk, niet in nest, met oormerk, dit jaar geboren. 

 3. Voedster of ram, niet vallend onder rubriek 2. 

Keurmeester(s): A. Hertogh, C. Bregman en T.M.A. Hollander- v/d Kamp. 

 

Cavia’s 

Rubriek 4. Beer of zeug. 

 5. Nesten, tenminste 3 jonge dieren. 

Keurmeester(s): T.M.A. Hollander-v/d Kamp. 

 

Sierduiven 

Rubriek 6. Doffer of duivin. 

 7. Koppels, doffer en duivin van zelfde ras en keurslag. 

Keurmeester(s): H.B. Schwarz. 

 

Watervogels 

Rubriek 8. Mannelijk of vrouwelijk. 

 9. Paren, mannelijk en vrouwelijk. 

Keurmeester(s): J. IJpma. 

 

Dwerghoenders 

Rubriek 10. Haan of hen. 

 11. Trio, haan + 2 hennen. 

Keurmeester(s): T. Boschma en B. van Es. 

 

Grote hoenders 

Rubriek 12. Haan of hen. 

 13. Trio, haan + 2 hennen. 

Keurmeester(s): T. Boschma en B. van Es. 

 

Kleine knagers 

Rubriek 14. Ratten. 

Keurmeester(s): T.M.A. Hollander-v/d Kamp. 
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9. INSCHRIJFRUBRIEKEN BEDRIJFSCOLLECTIES VEE 

 

Bedrijfscollectie Slachtvee 

Rubriek 80 Bedrijfscollectie mannelijk slachtvee (3 dieren) 

 81 Bedrijfscollectie vrouwelijk slachtvee (3 dieren) 

  Bij onvoldoende deelname worden bovenstaande rubrieken samengevoegd. 

 

Bedrijfscollectie Weidevee/fokkerij 

Rubriek 90 Bedrijfscollectie weidevee/fokkerij mannelijk (3 dieren) 

 91 Bedrijfscollectie weidevee/fokkerij vrouwelijk (3 dieren) 

  Bij onvoldoende deelname worden bovenstaande rubrieken samengevoegd 

Bij onvoldoende deelname worden bovenstaande bedrijfscollecties samengevoegd. 

 

10. INSCHRIJFRUBRIEKEN SLACHTVEE 

 

Slachtvee vrouwelijk - zwartbont 

Rubriek 100 Vaars geboren na 31 maart 2018. 

 101 Koe geboren in de periode 1 oktober 2017 t/m 31 maart 2018. 

 102 Koe geboren in de periode 1 oktober 2016 t/m 30 september 2017. 

 103 Koe geboren voor 1 oktober 2016. 

 107 Uit de rubrieken 100 t/m 103 wordt een kampioen en reserve kampioen aangewezen. 

 

Slachtvee vrouwelijk - roodbont 

Rubriek 110 Vaars geboren na 31 maart 2018. 

 111 Koe geboren in de periode 1 oktober 2017 t/m 31 maart 2018. 

 112 Koe geboren in de periode 1 oktober 2016 t/m 30 september 2017. 

 113 Koe geboren voor 1 oktober 2016. 

 117 Uit de rubrieken 110 t/m 113 wordt een kampioen en reserve kampioen aangewezen. 

 

Slachtvee vrouwelijk - witblauw 

Rubriek 120 Vaars geboren na 31 maart 2018. 

 121 Koe geboren in de periode 1 oktober 2017 t/m 31 maart 2018. 

 122 Koe geboren in de periode 1 oktober 2016 t/m 30 september 2017. 

 123 Koe geboren voor 1 oktober 2016. 

 127 Uit de rubrieken 120 t/m 123 wordt een kampioen en reserve kampioen aangewezen. 

  Bij 20 of meer inschrijvingen zullen er 2 kampioenen worden gekozen. 

 

Algemeen Kampioenskeuring Slachtvee vrouwelijk 

Rubriek 128 Uit de rubrieken 107, 117 en 127 wordt een Algemeen Kampioen gekozen. 

 

Slachtvee Rosé kalveren vrouwelijk – alle kleuren 

Rubriek 138 Rosé kalf geboren na 1 april 2019. 

 

Slachtvee mannelijk - zwartbont 

Rubriek 150 Slachtstier geboren na 30 september 2018. 

 151 Slachtstier geboren in de periode 1 oktober 2017 t/m 30 september 2018. 

 152 Slachtstier geboren voor 1 oktober 2017. 

 157 Uit de rubrieken 150, 151 en 152 wordt een kampioen en reserve kampioen aangewezen. 
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Slachtvee mannelijk - roodbont 

Rubriek 160 Slachtstier geboren na 30 september 2018. 

 161 Slachtstier geboren in de periode 1 oktober 2017 t/m 30 september 2018. 

 162 Slachtstier geboren voor 1 oktober 2017. 

 167 Uit de rubrieken 160, 161 en 162 wordt een kampioen en reserve kampioen aangewezen. 

 

Slachtvee mannelijk - witblauw 

Rubriek 170 Slachtstier geboren na 30 september 2018. 

 171 Slachtstier geboren in de periode 1 oktober 2017 t/m 30 september 2018. 

 172 Slachtstier geboren voor 1 oktober 2017. 

 177 Uit de rubrieken 170, 171 en 172 wordt een kampioen en reserve kampioen aangewezen. 

 

Algemeen Kampioenskeuring Slachtvee mannelijk 

Rubriek 178 Uit de rubrieken 157, 167 en 177 wordt een Algemeen Kampioen gekozen. 

 

Slachtvee Rosé kalveren mannelijk – alle kleuren 

Rubriek 188 Rosé kalf geboren na 1 april 2019. 
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11. INSCHRIJFRUBRIEKEN WEIDEVEE/ FOKKERIJ 

 

Weidevee/Fokkerij mannelijk, 0-5 maanden 

Rubriek 201 Jongvee zwartbont, geboren vanaf 1 november 2019, kampioenskeuring. 

 202 Jongvee roodbont, geboren vanaf 1 november 2019, kampioenskeuring. 

 203 Jongvee witblauw, geboren vanaf 1 november 2019, kampioenskeuring. 

 208 Uit de rubrieken 201, 202 en 203 wordt een Algemeen Kampioen aangewezen. 

 

Weidevee/Fokkerij vrouwelijk, 0-5 maanden 

Rubriek 211 Jongvee zwartbont, geboren vanaf 1 november 2019, kampioenskeuring. 

 212 Jongvee roodbont, geboren vanaf 1 november 2019, kampioenskeuring. 

 213 Jongvee witblauw, geboren vanaf 1 november 2019, kampioenskeuring. 

 218 Uit de rubrieken 211, 212 en 213 wordt een Algemeen Kampioen aangewezen. 

 

Weidevee/Fokkerij mannelijk, 5-12 maanden  

Rubriek 221 Jongvee zwartbont, geboren tussen 1 april 2019 en 31 oktober 2019. 

 222 Jongvee roodbont, geboren tussen 1 april 2019 en 31 oktober 2019. 

 223 Jongvee witblauw, geboren tussen 1 april 2019 en 31 oktober 2019. 

 228 Uit de rubrieken 221, 222 en 223 wordt een Algemeen Kampioen aangewezen. 

 

Weidevee/Fokkerij vrouwelijk, 5-12 maanden 

Rubriek 231 Jongvee zwartbont, geboren tussen 1 april 2019 en 31 oktober 2019. 

 232 Jongvee roodbont, geboren tussen 1 april 2019 en 31 oktober 2019. 

 233 Jongvee witblauw, geboren tussen 1 april 2019 en 31 oktober 2019. 

 238 Uit de rubrieken 231, 232 en 233 wordt een Algemeen Kampioen aangewezen. 

 

Weidevee/Fokkerij mannelijk, 12-24 maanden  

Rubriek 241 Jongvee zwartbont, geboren tussen 1 april 2018 en 31 maart 2019. 

 242 Jongvee roodbont, geboren tussen 1 april 2018 en 31 maart 2019. 

 243 Jongvee witblauw, geboren tussen 1 april 2018 en 31 maart 2019. 

 248 Uit de rubrieken 241, 242 en 243 wordt een Algemeen Kampioen aangewezen. 

 

Weidevee/Fokkerij vrouwelijk, 12-30 maanden (niet gekalfd) 

Rubriek 251 Jongvee zwartbont, geboren tussen 1 oktober 2017 en 31 maart 2019. 

 252 Jongvee roodbont, geboren tussen 1 oktober 2017 en 31 maart 2019. 

 253 Jongvee witblauw, geboren tussen 1 oktober 2017 en 31 maart 2019. 

 258 Uit de rubrieken 251, 252 en 253 wordt een Algemeen Kampioen aangewezen. 

 

Weidevee/Fokkerij zoogstellen, koe en kalf (kalf geboren vanaf 1 november 2019) 

Rubriek 268 Zoogstellen alle kleuren, koe en kalf (kalf geboren vanaf 1 november 2019). 

 

12. OVERIGE KAMPIOENSCHAPPEN 

Het allermooiste dier Slachtvee en Weidevee/Fokkerij 

Rubriek 270 Uit de rubrieken 128, 138, 178, 188, 208, 218, 228, 238, 248, 258 en 268 wordt het 

allermooiste dier uit Slachtvee en Weidevee/Fokkerij gekozen. 

 

De fraaiste presentatie van mens en dier van Slachtvee en Weidevee/Fokkerij 

Rubriek 280 De fraaiste presentatie van mens en dier van Slachtvee en Weidevee/Fokkerij. 

 


