
VRAAGPROGRAMMA 2021  
YOUNG BREEDERS CHALLENGE  
 

Programma:  De Young Breeders organiseren een videokeuring genaamd Young Breeders 
Challenge. Deze Challenge is in 2020 ook georganiseerd als alternatief voor 
de sHow. Van 26 november t/m 14 december 2021 kunnen de video’s 
worden ingezonden via www.WeTransfer.com geadresseerd aan 
secretariaat@youngbreeders.nl.  

Aanmelden:  Aanmelden van dieren doe je door middel van het insturen van een video. 
Deelnemen is exclusief voor Young Breeders leden.  

 Een groot aantal Young Breeders hebben veel werk verzet om de pinken klaar 
te krijgen voor de HHH-sHow op 26 november. Pinken die zijn opgegeven 
voor de HHH-show 2021 zijn van harte welkom om deel te nemen aan deze 
videokeuring. Je kan ook kiezen om met een andere pink deel te nemen. Elke 
deelnemer mag één video insturen en dus met één dier deelnemen. De 
dieren dienen niet gekalfd te hebben en zijn geboren vanaf 1 oktober 2019 
t/m 31 januari 2021.  

Afmelden:  Heeft u een video ingestuurd en wilt u zich afmelden? Dan voor 15 december 
doorgeven per mail aan secretariaat@youngbreeders.nl.  

UBN:  Voorwaarde voor deelname aan de Challenge is dat de contributie van 2020 
is voldaan. Het UBN waar het dier staat hoeft geen lid te zijn van de Holland 
Holstein Herds of Young Breeders. De inzender dient lid te zijn.  

Jury:  De uitspraak van de jury betreffende de beoordeling van de dieren is 
bindend. De deelnemers dienen zich bij deze uitslag neer te leggen.  

Prepareren:  De regels rondom het prepareren – het Showreglement - kunt u nalezen op 
de website: www.hollandholsteinshow.nl. Iedere inzender is verplicht zich 
aan het Showreglement te houden.  

Oormerken:  Alle aan de Challenge deelnemende dieren dienen te zijn voorzien van 2 paar 
identieke oormerken.  

Gezondheidseisen:  De dieren die deelnemen aan de Challenge dienen gezond te zijn. En geen 
last te hebben van kreupelheid, longontsteking, schurft of andere 
aandoeningen.  

COVID-19:  Deze Challenge kun je moeilijk zelfstandig uitvoeren. Houd bij het filmen de 
dat moment geldende RIVM richtlijnen en regels vanuit de overheid m.b.t. 
Corona in acht. Iedereen wordt gewezen op de eigen verantwoordelijkheid 
en kan de organisatie niet aansprakelijk stellen. 



Rubrieksindeling:  De rubrieken worden samengesteld a.d.h.v. de opgave en leeftijd van de 
dieren. Roodbonte en zwartbonte dieren worden bij dezelfde rubrieken 
ingedeeld.  

Voorbrengen:  Het dier moet worden begeleid door een Young Breeder, iedere Young 
Breeders mag in de Challenge maar één dier begeleiden. 

Kleding:  Begeleiders van de dieren gaan gekleed in een witte broek, witte blouse en 
schoon en net schoeisel. Tijdens de Challenge is het niet toegestaan merk- of 
bedrijfsnamen prominent aanwezig te laten zijn op de kleding.  

Halsters:  De zwartbonte dieren dienen voorzien van een zwart halster te worden 
voorgebracht, de roodbonte dieren met een bruin halster.  

Film: Alle opnames dienen gemaakt te worden volgens het filmformat. Deze vindt 
u in de mailbijlage of op www.youngbreeders.nl. Ook is hier de uitslag van de 
vorige Challenge te vinden, deze kunt u als voorbeeld gebruiken. 

Prijzen:  De volgende winnaars ontvangen een prijs:  
Kampioen oud  
Reserve kampioen oud  
Kampioen jong  
Reserve kampioen jong  
Schoonste geheel oud  
Schoonste geheel jong  

Zie voor schoonste geheel kopje kleding, halsters, prepareren. En houd 
rekening met de omgeving waarin je filmt.  

Privacy:  Door deel te nemen aan de Young Breeders Challenge stemt u ermee in dat 
de film openbaar gepubliceerd kan worden en dat de organisatie gebruik mag 
maken van de diergegevens.  

Controle organisatie:  De organisatie is vrij om in te grijpen bij onregelmatigheden en het niet 
naleven van het vraagprogramma, filmformat en het showreglement.  

 Wijzigingen voorbehouden 


