
 
 
 
 

RIVERSDAL  JEUGSKOU 
Donderdag 16 Feb 2017 

 
REGESTRASIE vind vanaf 12uur tot 13:30 plaas by die beesring  jeugskou huis. 
Alle  Klasse begin skou  teen  14:00 uur op hulle onderskeie plekke. 
BEESTE by die beesring 
PlUIMVEE  onder die paviljoen 
SKAAP en BOK by die BKB skaap afdelings kraale 
 
Die prysgelde in elke klas is 1St  R100 2de R50 en 3de R30  
Dit gee ‘n total van R3780 vir al die klasse aan prysgelde 
Daar word 7 klasse aangebied met onderskydelik   Jnr-Jnr , JNR en Senior in elke klas. 
 

KLASSE :     Vleisbees 

       Suiwelbees 
       Perde 
      Puimvee 
      Vleisskaap 
      Wolskaap 
      Veselbok 
 
 
 
 
 

 
Jeugskou program 

 

BEESTE en PERDE 
14:00 VLEISBEES JNR/Jnr 

14:30 SUIWELBEES JNR/Jnr 

15:00 VLEISBEES JNR 

15:30 SUIWELBEES JNR 

16:00 VLEISBEES SNR 

16:30 SUIWELBEES SNR 

17:00 PERDE JNR/SNR 

 
 
 
 



SKAAP en BOK 

TYD VLEISSKAAP WOLSKAAP VESELBOK 
14:00 JNR/Jnr JNR/Jnr JNR/Jnr 

14:45 JNR JNR JNR 

15:30 SNR SNR SNR 

 
 

PLUIMVEE 
14:30 JNR/Jnr  

14:45 JNR  

15:15 SNR  

 
 
 
 
 

Belangrike inligting 
 

Ons benodig ‘n fotograaf  wat al die pryswenners kan afneem. Dit sal goed wees as daar by elke 
onderskeie  afdeling een kan wees a.g.v. die afstand tussen die arenas. 
Die pryswenners moet afgeneem word by ‘n opgestelde foto hoek waar die banier van die 
spesifieke 
Borg op die agtergrond duidelik vertoon word as agtergrondmuur. 
Prys gelde moet beskikbaar wees teen Donderdag oggend en teen 12uur by regestrasie aan die 
onderskeie afdeling hoofde gegee word. 
Daar moet vir elke beoordelaar met aankoms by die hek gereël word vir die optel van sy toegang 
en ete kaartjie ,dit sal wardeer word as daar aan hom tydens die beoordeling water beskikbaar 
kan wees en na beoordeling van die dag ‘n drinkie verskaf kan word. Dit sal ook goed wees as ons 
die beoordelaars kan vergoed vir hulle reiskoste. Dit is harde werk en kan net goeie bande bou  
om op so eenvoudige manier dankie te sê. (ons het hulle weer nodig). 
 
 
Tienie sal bevestig wie al die beoordelaars is en die name sal betyds deurgegee word’ 
 
Dankie vir jou hulp praat maar waar ons nog van hulp vir julle kan wees. 
 
Fanus Fourie     
0846815815 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


