2de Junior Holsteinshow Vlaanderen
(Ravels, 17-18/02/2018)

De 2de Junior Holsteinshow Vlaanderen is een wedstrijd waarin we op zoek gaan naar de beste
jonge fokker/veehouder van Vlaanderen. In deze wedstrijd wordt er gewerkt op voorbrengen of
showmanship en scheren of wedstrijd klaarmaken van een jong Holsteindier.
De wedstrijden worden steeds beoordeeld per leeftijdscategorie. Er zijn 3 leeftijdscategorieën:
• vanaf 14 jaar tot 18 jaar (18 februari 2000 – 17 februari 2004)
• vanaf 18 jaar tot 22 jaar (18 februari 1996 – 17 februari 2000)
• vanaf 22 jaar tot en met 26 jaar (18 februari 1992 – 17 februari 1996)
Het exterieur van de dieren telt niet mee voor de persoonlijke ranking. Ze dienen wel aan
leeftijdsvoorwaarden te voldoen, namelijk ouder dan 6 maanden en jonger dan 15 maanden. Ze
dienen ook aan de huidige sanitaire voorwaarden te voldoen. Voor het exterieur worden de
volgende categorieën opgemaakt:
• vanaf 6 maanden tot 9 maanden (geboren van 14 augustus 2017 – 15 mei 2017)
• vanaf 9 maanden tot 12 maanden (geboren van 14 mei 2017 – 15 februari 2017)
• vanaf 12 maanden tot 15 maanden (geboren van 14 februari 2017 – 15 november
2016).
Alle deelnemers zullen gehuldigd worden als winnaars en gaan met een aandenken en een prijs
naar huis. Per leeftijdscategorie zal er wel een winnaar worden aangeduid uit de combinatie van
scheren en voorbrengen. Er zal ook een algemene winnaar worden aangeduid: hij/zij is de beste
jonge fokker van Vlaanderen!
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We stellen onze jury graag aan u voor:
Bruno Toussaint (35j)
Bruno woont in Olne een dorpje in de provincie Luik. Naast
zijn werk in de keuringswereld werkt hij al 14 jaar bij AWE als
genetisch adviseur in de provincies Namen en Henegouwen.
De overwinning van de Europese Jonge Fokkerschool in
Battice in 2001 vormde de start van zijn carrière als
professionele cowfitter. Ondertussen heeft hij wereldwijd
geweldige koeien klaargemaakt. Een kleine bloemlezing
bezorgt ons de volgende... namen: Catell James Jolie, La
Waebera Glacier Océanie, Cityview Goldwyn Adeena, Betty
de Blier, ….
Door zijn vele contacten heeft hij ook de kans gehad te
investeren in genetica. Dit resulteerde onder andere in een
reekswinnares in 2006 op het EK in Oldenburg, Reserve
Algemeen Kampioen in Swiss Expo en Nationale show van
Frankrijk met als naam Sagano du Tombuy EX93 (v. Gibson).
Ook Emeraude d’Embelot EX 91 (v Damion) zorgde voor een
eerste plaats op het hoogste Franse niveau en een 4de plaats
in Fribourg (2013) en Twin Uzelli EX94 (v. Goldwyn) kon
beslag leggen op de nationale Franse titel in 2014.
Als jury was hij ook reeds nationaal als internationaal actief, oa in Frankrijk, Zwitserland en
Luxemburg zette hij Holstein dieren op volgorde. Als jury van Showmanship kijkt hij met trots
terug op zijn jurywerk in Ettelbruck (2014) in Luxemburg, in Frankrijk op de jongveekeuring van
Saint Etienne (2014) en Dole (2017). Volgende week zal hij ook scherprechter zijn voor het
showmanship in Lausanne.
U ziet het een CV om u tegen te zeggen en wij zijn trots om hem in het midden van de ring te
hebben op onze Flanders Junior Show! Als
ringman krijgt hij niemand minder dan Frederik
Ryckewaert aan zijn zijde, onze winnaar van de
eerste editie van de Flanders juniorshow!
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