
 

       Aan de inzenders van koeien 
       voor de Wintershow Noord Holland 

d.d. 6 maart 2019 
Lokatie: Manege te Middenmeer. 
 
 
Venhuizen, februari 2019 

Geachte  inzender, 
 
 
Woensdag 6 maart 2019 vindt voor de 26e keer de wintershow Noord Holland plaats,  in  
de manege van Wieringermeerruiter  te Middenmeer.    
Aanvoer van de dieren kan plaats vinden woensdagmorgen vanaf  6.30 uur. 
De aanwezige runderen dienen te zijn voorzien van twee oormerken, en afkomstig van 
Lepto Hartjo gecertificeerde bedrijven. 
De dieren dienen om uiterlijk 9.00 uur op het terrein aanwezig te zijn, dit om de 
looppaden voor de koeien in de hal tijdig schoon te kunnen maken voor het publiek. 
Verzorging en voeding van uw dieren zijn voor uw rekening. Stro wordt op de 
standplaatsen verstrekt. 
 
Het is vanzelf sprekend, dat de koeien op de show netjes geknipt en gewassen zijn. 
Tevens vraagt de organisatie aan u om voldoende aandacht te besteden aan training van 
uw dier (en). 
Veehouders met een dier welke met een 1a prijs wordt bekroond kunnen van dit dier een 
foto laten maken. Doe dit direct als u met uw dier uit de ring komt.  Fotograaf               
Els Korsten  staat in de hal op u te wachten. 
Wilt u ook van andere dieren een foto laten maken, dan zijn de kosten (40.00 euro) 
voor uw rekening. 
 
Wat betreft de kleding zien wij  u graag in de ring verschijnen in passende kleding. 
Bij de individuele keuring worden de dieren  opgeroepen. Wilt u er vooral voor zorgen dat 
u op tijd in de ring aanwezig is, dit voor een vlot verloop van de keuring. 
Voor Hoornseweg geld deze dag éénrichtingsverkeer, n.l alleen vanaf 
Middenmeer is de hal te bereiken, bij het verlaten van de hal  dient u linksaf te 
gaan richting Wieringerwerf. 
Parkeren van veevervoer dient te geschieden links van de ingang, parkeren van 
personenvervoer is rechts.  Volg de instructie van de parkeerwachten op. 
 
In de hal is een algemeen ROOKVERBOD van kracht. 
 
Heeft u een dier welke redenen dan ook, niet mee gaat naar de wintershow wilt 
u deze dan even afmelden bij het secretariaat.  Tel. 0228-542669 – 06 12717083                                         
            E mail  jeneboon@quicknet.nl 
 
Tot slot wensen we een ieder een succesvolle dag toe. 
 
Namens de organisatie; 
 
Jaap Boon, secr.   
 
    


