
Instructie voor het voorbrengen tijdens Jongveedag Peel & Maas 
 
We zijn blij met jullie deelname aan de voorbrengwedstrijd tijdens Jongveedag Peel & Maas. We 
maken bij deze onze richtlijnen  voor het voorbrengen en opstellen bekend. Zodat voor iedereen 
duidelijk is wat van hem/haar verwacht word. Maar zorg er vooral voor dat je heel veel plezier hebt 
met je kalf! Bij de jurering zal rekening worden gehouden met de leeftijd van de deelnemers.  
 
Het voorbrengen van het kalf/pink: 

• Iedereen zorgt ervoor dat hij/zij er netjes uitziet (witte blouse of T-shirt en een witte of blauwe 
nette broek) GEEN TELEFOONS IN DE BROEKZAK! 

• Tijdens het voorbrengen word er niet gesnoept en ook hebben de deelnemers geen kauwgom in 
de mond 

• Alle kalveren verschijnen netjes geschoren en gewassen in de ring. (geen stro meer onder de buik 
of in de staart) 

• Zorg voor een mooi en schoon halster. Het liefst een lederen showhalster 

• De deelnemers lopen achteruit en bij voorkeur naast het kalf (hierdoor kun je je kalf in de gaten 
houden) 

• De deelnemers houden ongeveer één meter afstand van het kalf/pink van de deelnemer die voor 
hen loopt. En ongeveer een halve meter afstand van de rand ring zodat de jury om je kalf/pink 
kan lopen 

• Tijdens het voorbrengen heb je aandacht voor het kalf en de jury. (zwaai, praat of kijk niet naar 
familie/vrienden die aan de kant staan) 

• Zorg dat je op tijd bent bij de voorring. Is je rubriek al begonnen en je komt dan nog met je kalf. 
Dan zal de jury je bij het opstellen een plekje naar achter plaatsen omdat je te laat was 

 
Opstellen van het kalf/pink voor de jury: 
De jury zal aangeven dat je je kalf/pink netjes “opstellen” zoals dat heet.  
Dat gaat als volgt: 

• Je leidt je kalf/pink rustig door de ring.  

• De jury geeft een stopteken.  

• Dan stop je je kalf, je kalf staat stil (probeer je kalf/pink zo netjes mogelijk neer te zetten) 
Hoe staat een kalf netjes opgesteld voor de jury: 

• De deelnemer staat net als bij het lopen (achterwaarts) langs het kalf 

• Voorbenen staan langs mekaar  

• Het beentje aan de jurykant staat iets verder naar achter (hierdoor lijkt het kalf langer) 
 


