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GEWESTELIJKE VEEPRIJSKAMP 

in het LAND- & TUINBOUWCENTRUM WAASLAND 
 

De wedstrijd wordt georganiseerd door: 

De Land- en Tuinbouwschool “ Biotechnische & Sport”  

Stadsbestuur Sint-Niklaas - Dienst Landbouw 
 

Op zondag 7 mei 2017 heeft in het Land- en Tuinbouwcentrum Waasland, Weverstraat 23 - 9100 Sint-Niklaas een 

veeprijskamp plaats voor de drie veerassen: het Zwartbont en Roodbont en het Witblauw-vleesras.  
 

De wedstrijd staat open voor fokkers van zwartbont, roodbont en witblauw van de gewestelijke vereniging 

Waasland en de gemeente Zwijndrecht en deel van Vlaams Brabant. 
 

De prijskamp gaat van start om 10.00 u. - de dieren worden verwacht om 8.30 u. 

Worden toegelaten tot de prijskampen: 

voor roodbont en zwartbont  

  - niet gekalfde vaarzen tussen 12 – 30 maand, geboren tussen 6 november 2014 en 7 mei 2016 

  - vaarzen gekalfd vóór de leeftijd van 2 jaar en 8 maanden  

 - koeien gekalfd binnen 18 maand voor de prijskampdatum 

 voor de aanwezige melkveerassen wordt een prijskamp georganiseerd voor de beste bedrijfsgroepen  

              (vanaf 3 dieren – gelieve te vermelden op het inschrijvingsformulier.)  

 

voor rood- en zwartbont wordt een kalvershow georganiseerd voor zelfstandig begeleiders tot 16 jaar met 

vrouwelijke kalveren tussen 6 en 12  maand oud of geboren tussen 6 mei 2016 en 7 november 2016. 

 

voor Witblauw-vleesvee   (vrouwelijke dieren geboren vóór 6 juli 2016) 

  - niet gekalfde vaarzen tussen 10 – 20 maanden, geboren tussen 6 september 2015 en 7 juli 2016 

  - al dan niet-gekalfde vaarzen tussen 20 – 32 maand, geboren tussen 6 september 2014 en 7 september 2015 

  - gekalfde vaarzen tussen 32 – 44 maand, geboren tussen 6 september 2013 en 7 september 2014 

  - koeien ouder dan 44 maand, geboren vóór 6 september 2013 

                            - kalf met koe/vaars: leeftijd kalf maximum 6 maand 

  

beste bedrijfsgroep voor 3 – eigen gefokte – dieren met een minimumleeftijd van 18 maand 

  

  - stieren tussen 10 en 24 maand in twee reeksen of geboren tussen 6 mei 2015 en 7 juli 2016  

 (de dieren ouder dan 15 maand dienen voorzien te zijn van een vaste neusring anders worden ze verwijderd 

van de prijskamp) 

  

voor Witblauw-vleesvee wordt een kalvershow georganiseerd voor zelfstandig begeleiders tot 16 jaar met 

vrouwelijke kalveren  tussen 6 en 10 maand oud of geboren tussen 6 juli 2016 en 7 november 2016. 

 

Voorwaarden voor inschrijving: 

* er dient voldaan te zijn aan alle nodige sanitaire voorschriften (zie website www.dgz.be) ook voor de kalvershow 

* de mannelijke dieren dienen voorzien te zijn van een neusring vanaf 15 maand. 

 * de inschrijvingen dienen op de gebruikelijke manier maar bij voorkeur elektronisch aangemeld bij 

 

     Land- en Tuinbouwcentrum Waasland  

      Weverstraat 23 

9100 Sint-Niklaas 

dirk.martens@bio.broeders.be   

en dit bij voorkeur  vóór 9 april 2017 

 

Voor verder inlichtingen: Land- en Tuinbouwcentrum 03-760 10 99 (Martens Dirk) 

 

Namens bestuur        Ingrid Van der Heyden 

De voorzitters        directeur 

mailto:dirk.martens@bio.broeders.be
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Geachte  

  

In bijlage vind je de inschrijvingsmodaliteiten voor de jaarlijkse veeprijskamp op 7 mei 2017. 

 

De inschrijvingen dienen vanaf dit jaar bij de organisatie binnen te komen, dus de inschrijving terug te 

zenden naar ondergetekende per mail of per post. 

Je vindt een blanco inschrijvingsformulier in bijlage. 
 

 

 

GEWESTELIJKE VEEPRIJSKAMP 

in het LAND- & TUINBOUWCENTRUM WAASLAND 

 

De wedstrijd wordt georganiseerd door: 

 

De Land- en Tuinbouwschool  “ Biotechnische & Sport” van de Broederscholen Hiëronymus 

Stadsbestuur Sint-Niklaas - Dienst Landbouw 
De veeteeltverenigingen 

 

Op zondag 7 mei 2017 heeft in het Land- en Tuinbouwcentrum Waasland, Weverstraat 23 - 9100 Sint-Niklaas een veeprijskamp 

plaats voor de drie veerassen: het Zwartbont en Roodbont en het Witblauw-vleesras. Maximum aantal dieren per kweker 

is vastgelegd op 15 dieren. 
 

De wedstrijd staat open voor fokkers van zwartbont, roodbont en witblauw van de gewestelijke vereniging 

Waasland, de gemeente Zwijndrecht en deel van Vlaams Brabant en dit voor kalveren, niet gekalfde 

vaarzen, gekalfde vaarzen en koeien alsook een prijskamp voor stieren van 10 tot 24 maanden oud voor het 

witblauw ras. De stieren ouder dan 15 maanden MOETEN voorzien zijn van een vaste neusring. 

 

Op de prijskamp dient de BVD-uitslag meegebracht te worden, eenvoudigst aan te tonen via de stallijst. 
 

 

De prijskamp gaat van start om 10.00 u.  

voor rood- en zwartbont wordt een kalvershow georganiseerd voor zelfstandig begeleiders tot 16 jaar met 

vrouwelijke kalveren tussen 6 en 12  maand oud. 

voor Witblauw-vleesvee wordt een kalvershow georganiseerd voor zelfstandig begeleiders 

 tot 16 jaar met vrouwelijke kalveren tussen 6 en 10 maand oud. 

 

 

De inschrijvingen dienen op de gebruikelijke manier gericht naar   OPGELET GEWIJZIGD 

 

     Land- en Tuinbouwcentrum Waasland  

      Weverstraat 23 

9100 Sint-Niklaas 

dirk.martens@bio.broeders.be  

    en dit bij voorkeur vóór 7 april 2017 
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