
 

Beste veehouder, 

 

Na het succes van het eerste jaar vind nu voor het tweede jaar de 

Veluwse Vleesvee Keuring plaats. Net als vorig jaar gaan we voor een 

gezellige keuring met fokvee van de rassen Verbeterd roodbont en 

Belgisch Wit Blauw. Dieren die aanwezig zijn op de keuring  zijn 

verplicht om  van een bedrijf af te komen met een lepto-vrije status 

 

Plezier voor het hele gezin. Naast de keuring zal er een grote markt zijn met vele streek en landelijke 

producten. Voor de kinderen is er genoeg vermaak. Tevens is er voor de kinderen een speciale 

voorbreng ronde waarbij het niet gaat om het kalf maar om het kind die het kalf voorbrengt en de 

kinderen mooie kleding aan hebben bijv. donkere broek met wit shirt en rode zakdoek om de 

nek.(opgave kan op de dag zelf) 

  

Wanneer: 03-08-2019  9:30 start keuring.  

Waar:   Zecksteeg nabij nr. 1     6718 VB EDE 

 

Net als vorig jaar zullen ook dit jaar de dieren weer netjes onder een afdak staan zodat ze geen last 

hebben van de zon of regen en wie weet staat u zelfs in de keuringsringen onder een afdak. 

 

Het bestuur, de keurmeesters en alle vrijwilligers zetten zich graag in om deze dag tot een succes te 

laten verlopen. Uiteraard kan dit niet zonder u en uw dieren. Wij hopen dat u samen met uw dieren 

wilt komen om er samen een gezellige dag van te maken en te beleven of uw dieren 

kampioenwaardig zijn.  

 

Verder kunnen we niemand verplichten om bepaalde kleding te dragen, echter stellen wij het zeer op 

prijs als de voorbrenger van de dieren gepaste kleding draagt. Het liefste zoals officieel hoort op een 

keuring een  Donkere spijkerbroek met witte blouse/shirt en een blauwe of rode stropdas. 

 

Bij deze brieft treft u het inschrijfformulier samen met de indeling met de rubrieken(wijzigingen 

voorbehouden). Inschrijfformulieren dienen uiterlijk zaterdag 13 juli bij ons binnen te zijn bij 

voorkeur via de mail. Echter is per post of afgeven bij één van de bestuursleden ook een optie. 

Deelname aan de keuring is geheel vrijwillig en er zal ook geen inschrijfgeld berekend worden.   

 

Deelname aan deze keuring is geheel voor eigen rekening en risico. De organisatie kan geen 

aansprakelijkheid aanvaarden voor wijzigingen van de dierziekte status op uw bedrijf als gevolg van 

deelname aan de keuring.  

 

Voor meer informatie kunt u gerust contact opnemen: Chris  06-27873114 

       Karel 06-55822562 

       vvkede@outlook.com 

Met vriendelijke groeten, 

Bestuur Veluwse Vleesvee Keuring. 

mailto:vvkede@outlook.com


 

Indeling rubrieken 

ROODBONT                                                                                         RUBRIEK 
 
Vrouwelijk vee 0 t/m 4 maanden                                                                    1 

Vrouwelijk vee 5 t/m 12 maanden                                                                  2 

Vrouwelijk vee 1 tot 2 jaar                      3 

Vrouwelijk vee 2 jaar en ouder  4 

Mannelijk vee 0 t/m 4 maanden  5 

Mannelijk vee 5 t/m 12 maanden  6 

Mannelijk vee 1 tot 2 jaar (met evt neusring)  7 

Mannelijk vee 2 jaar en ouder (met neusring)  8 

Eventueel collectie met minimaal 3 dieren  9 

Zoogstel (koe met eigen kalf maximaal 4 maanden oud.) 10 
 
 
BELGISCH WIT BLAUW + ZWARTBONT  
 
Vrouwelijk vee 0 t/m 6 maanden  11 

Vrouwelijk vee 7 t/m 12 maanden  12 

Vrouwelijk vee 1 tot 2 jaar  13 

Vrouwelijk vee 2 jaar en ouder  14 

Mannelijk vee 0 t/m 6 maanden  15 

Mannelijk vee 7 t/m 12 maanden  16 

Mannelijk vee 1 tot 2 jaar (met evt neusring)  17 

Mannelijk vee 2 jaar en ouder (met neusring)  18 

Eventueel collectie met minimaal 3 dieren  19 

Zoogstel (koe met eigen kalf maximaal 4 maanden oud) 20 

 
 
 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Opgeven runderen zijn afkomstig van bedrijven met een LEPTO-vrije status  

Ondertekende verklaard bekend te zijn met de algemene bepaling voor inzendingen en hiermee 

akkoord te gaan. Inzenders nemen deel voor eigen rekening en risico. Het bestuur aanvaard generlei 

aansprakelijkheid, ook niet voor wijzigingen van dierziekte status als gevolg van deelname.   

Met de inschrijving geeft de deelnemer tevens toestemmingvoor het maken van beeld- en/of 

geluidsopnamen tijdens de keuring voor verslaglegging en promotiedoeleinden op websites, sociale 

media en offline publicaties. De organisatie heeft het volledig recht op het gebruik van de 

betreffende beelden/opnames. De deelnemers kunnen geen aanspraak maken op enige vergoeding 

of iets dergelijks in dit verband  

 

Handtekening:        Datum:  

 

 

Algemene gegevens:  

Naam  

UBN  

Straat +huisnummer  

Postcode + plaats   

Telefoon  

Mobiel   

Email.  

Opmerkingen  

Levensnummer (9 
cijfers) 

Geboorte
datum  

Roodbont  BWB/ 
Zwart bont  

Rubriek  Mannelijk/
vrouwlijk 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Let op:   

Uiterlijk 13 juli 

inleveren  

Per mail: 

vvkede@outlook.

com 

per post:  

Edeseweg 81-3 

6721 JR 

BENNEKOM 
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Maximaal 3 dagen voor aanvang van de keuring invullen. 

 

    Individueel gezond zijn. 

   In de groep gezond zijn. 
 

Tevens verklaren beide partijen hierbij dat de dieren zoals hierboven genoemd in staat zijn deel te 

nemen aan de Veluwse Vleesvee Keuring op 03 Augustus te Ede  

 

Handtekening Eigenaar:      Handtekening Dierenarts: 

 

 

 

Dit formulier inleveren bij de ingang van het keurings terrein. 

 Eigenaar Dierenarts 

Bedrijfsnaam: 
  

Naam: 
  

Straat+ 
Huisnummer: 

  

Postcode + plaats: 
  

DAPcode: 
(dierenarts) 

  

Datum: 
  

De eigenaar en de dierenarts verklaren hierbij dat de dieren met onderstaande levensnummers: 

 

 

 

 

 

 

 


