Richtlijn begeleiden en toiletteren
Algemeen: ( De gehele keuring)
Wij willen onze keuring laagdrempelig houden en om die reden staan wij geen toplijn
toe. Daarnaast is het ook niet toegestaan om middelen te gebruiken die het welzijn van
de dieren aantasten.

Kalver/Jongveeopfokkampioenschappen
Bij dit onderdeel worden deelnemers in kleine rubrieken ingedeeld bij leeftijdsgenoten
( dit jaar nieuw) bij binnenkomst in de ring moet er eerst gezamenlijk opgesteld
worden aan de kant van de ring vervolgens individueel voorbrengen waarna je aan de
andere zijde van de ring weer opstelt.

Wat word er van de deelnemers verwacht en waar word door jury op gelet:
-

Het voor te brengen dier aan 2 zeiden kunnen begeleiden.
Van hand veranderen
Opstellen voor de jury
Enige achtergrond kennen van het dier ( naam, vader, leeftijd etc.)
Het dier netjes geschoren en gewassen tonen en begeleiden (toilet)
Bij voorkeur deelname met een niet melkgevend dier.
Verhouding begeleider en dier passend. ( categorie 15 jaar en ouder)
Het dragende van passende kleding volgens het voorschrift ( Toilet)
(wit overhemd, blauwe/witte broek keuze voor stropdas of een strik is vrij, wel
leuk natuurlijk)

Op het moment van voorbrengen:
Let bij het voorbrengen op de volgende punten:
* loop bij het voorbrengen bij voorkeur naast het kalf en niet achterwaarts
* maak de bochten ruim
* loop rustig
* let tijdens het voorbrengen goed op je kalf, let op wat ze doet
* kijk, praat of zwaai niet naar je vrienden en familie langs de kant

Op de volgende pagina is het voorbrengen en zijn de opstelling in beeld gebracht.

Hierboven is de opstelling bij punt D prima! De kop iets geheven en naar
de jury gekeerd, de vier benen zijn goed zichtbaar. Linkervooren achterbeen (de benen “naar de jury toe”) staan iets verder uit
elkaar dan beide andere benen. De deelneemster let goed op het
kalf. De afstand van jury ongeveer 2,5 meter. Mocht bij het
opstellen het kalf te ver door lopen, loop dan een extra rondje (klein) en
probeer het opnieuw.

