Beste Young Breeders,
Zoals jullie inmiddels gewend zijn vindt ook dit jaar de scheercompetitie van de Young Breeders
plaats tijdens de Holland Holstein sHow op vrijdag 4 november 2022. Hierbij ontvangen jullie de
regels en richtlijnen die hierbij gehanteerd worden.
Wat wordt er van je verwacht?
• Jouw pink mag binnen 5 weken voor de show niet meer geschoren worden. Dat betekent
dat er vanaf 30 september 2022 niet meer geschoren mag worden aan je pink.
• Alleen de inzender mag met zijn/haar dier deelnemen aan de toilet/scheercompetitie.
• Wanneer er te weinig haar aanwezig is op het dier om te scheren kan het dier door de
organisatie worden uitgesloten van deelname aan de toilet/scheercompetitie.
• Op vrijdag 4 november 2022 zal de scheercompetitie in de ochtend plaatsvinden.
• Junioren krijgen 2 uur en een kwartier de tijd, senioren 1 uur en drie kwartier.
• Je scheert je pink op de aangewezen plaats op de balie, in de aangegeven tijd.
• Binnen de aangegeven tijd is je pink geschoren, inclusief de topline welke is vastgezet met
clear magic.
• Zwarte spray, witte spray, staart opkammen, glans spray en alle andere ‘finishing touch’
hoeft niet tijdens de competitie. Hiervoor krijg je tijd voordat je de ring in moet voor de
andere onderdelen.
• De ribben van de pink mogen niet onthaard worden of zodanig geschoren worden dat
het onnatuurlijk oogt (zie hiervoor ook het showreglement).
• Te allen tijde gelden de richtlijnen zoals deze beschreven staan in het showreglement.
• De jury loopt rond om jouw vaardigheden te beoordelen.
• De beste 5 per leeftijdscategorie komen terug in de ring, waarna de kampioen, de
reservekampioen en de eervolle vermelding bekend gemaakt zullen worden.
• Het is toegestaan om de kop, het gedeelte in de rode driehoek vooraf te scheren. (zie
afbeelding hieronder).

