Beste veehouder,
Na onze twee succes volle edities houden we op 10 augustus de derde editie.
Met dit jaar voor de tweede keer de strijd om het OPEN NATIONAAL
KAMPIOENSCHAP zodat ook niet stamboek leden kunnen meedoen aan een
nationale kampioenschap.
We hebben gekozen voor Fokvee (LEPTO VRIJ en IBR EN BVD veilige) Dit omdat wij
van mening zijn dat wij als organisatie verplicht zijn het risico dat u dieren bvd of ibr
oplopen tot het minimuim te beperken.
De afzonderlijke keuringen vinden plaats voor Belgisch Witblauw en Verbeterd
Roodbont vee. De keuring zal een onderdeel zijn van de Boerenlanddag in Meerveld.
Adres: Herberg T’Vossegat
Buurtweg 8,
3888 N.E, Meerveld (Uddel) (GLD)
Het bestuur en deskundige juryleden zetten zich er graag voor in om de dag gezellig
en succesvol te laten zijn. Wij verzoeken de inzenders te zorgen voor representatieve
kleding van de begeleiders in de ring.
Bij deze brief treft u inschrijvingsformulieren en een formulier klinisch onderzoek
aan. In de tweede bijlage staat wat u moet doen qua IBR EN BVD VEILIG
Het inschrijfformulier moet uiterlijk 22 juli 2019 bij het ons binnen zijn. Dit is
vanwege het maken van de rubrieksindeling. Als u in de gelegenheid bent zouden wij
dit graag per E-MAIL ontvangen. Ook dit jaar hebben we de prijsuitreijking op de
feestavond de invulling en datum volgen zo snel mogelijk.
Wij hopen dat U als deelnemer U steentje wil bijdragen door dieren mee tenemen.
Deelname is gratis. De keuring begint om 10.30 uur. Aanvoer vanaf 7.00 uur
mogelijk.
Er komen meer rubrieken met minder leeftijdsverschil bij voldoende dieren bv 0-4
maanden. Dus neem veel dieren mee.
Deelnemen aan de keuring op de boerenlanddag is uiteraard voor eigen rekening en
risico. De organisatie kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor wijziging van de
dierziekte status van het bedrijf als gevolg van deelname aan de keuring. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met secretaris Gijsbert Apeldoorn.
Mobiel: 06-16894730
Email: geldersevleesveekeuring@outlook.com
Met vriendelijke,
Het bestuur Gelderse Vleesvee Keuring

INDELING IN RUBRIEK
(inschrijfformulier z.o.z.)
FOKVEE LEPTO VRIJ EN IBR,BVD VEILIGE KEURING
ROODBONT
Vrouwelijk vee 0 t/m 5 maanden
Vrouwelijk vee 6 t/m 11 maanden
Vrouwelijk vee 12 t/m 20 maanden
Vrouwelijk vee 21 t/m 31 maanden
Vrouwelijk vee 21 t/m 31 maanden gekalfd
Vrouwelijk vee 32 maanden en ouder
Mannelijk vee 0 t/m 5 maanden
Mannelijk vee 6 t/m 11 maanden
Mannelijk vee 1 tot 2 jaar (met evt neusring)
Mannelijk vee 2 jaar en ouder (met neusring)
Zoogstel
Eventueel collectie met minimaal 3 dieren
Dieren tot aan 1 jaar
Dieren 1-2 Jaar
Dieren 2 Jaar en ouder
1 dier tot aan 1 jaar, 1 dier 1-2 jaar en 1 dier 2 jaar en ouder
Dit geld voor stieren en Vrouwelijkvee
WIT BLAUW + ZWART
Vrouwelijk vee 0 t/m 5 maanden
Vrouwelijk vee 6 t/m 11 maanden
Vrouwelijk vee 12 t/m 20 maanden
Vrouwelijk vee 21 t/m 31 maanden
Vrouwelijk vee 21 t/m 31 maanden gekalfd
Vrouwelijk vee 32 maanden en ouder
Mannelijk vee 0 t/m 5 maanden
Mannelijk vee 6 t/m 11 maanden
Mannelijk vee 1 tot 2 jaar (met evt neusring)
Mannelijk vee 2 jaar en ouder (met neusring)
Zoogstel
Eventueel collectie met minimaal 3 dieren
Dieren tot aan 1 jaar
Dieren 1-2 Jaar
Dieren 2 Jaar en ouder
1 dier tot aan 1 jaar, 1 dier 1-2 jaar en 1 dier 2 jaar en ouder
Dit geld voor stieren en Vrouwelijkvee
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INSCHRIJFFORMULIER
Naam
inzender:
UBN:
Adres:

………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….

PC en Plaats:

………………………………………….

Tel:
Mob:
E-mail:

………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….

I&R NUMMER (9 cijfers)

ROOD
BONT

B.WIT
BLAUW

Inleveren uiterlijk
22 juli 2018 bij:
Geldersevleesveekeuring@
outlook.com
Gelderse Vleesvee Keuring
Hogesteeg 25
3911 V.T Rhenen
ZWART
BONT

RUBRIEK

Ondergetekende verklaart bekend te zijn met en aanvaardt de algemene
bepalingen voor inzending. Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar bij het
secretariaat.
Veehouders nemen deel voor eigen rekening en risico. De commissie aanvaard
geen aansprakelijkheid, ook niet voor wijzigingen van de dierziektestatus van
het bedrijf als gevolg van deelname.
Datum:
Handtekening:

….…-…………-……….
…………………………………

Machtiging
Ondergetekende machtigt Stichting Gelderse Vleesvee Keuring om ten behoeve van
de voorbereiding en het houden van de rundveekeuring op 11-08-2018 te
Meerveld/Uddel te mogen raadplegen bij GD:
de gezondheidsstatus van mijn bedrijf en de relevante laboratoriumuitslagen
Het gaat om de volgende statussen:
Lepto
IBR
BVD

Deelnemen aan deze rundveekeuring is voor eigen rekening en risico. De organisatie
van de rundveekeuring kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor wijziging van de
diergezondheidsstatus van het deelnemende bedrijf als gevolg van deelname aan de
keuring.
UBN deelnemer:.........................
Naam deelnemer:........................................
Datum......................
Handtekening deelnemer: .............................…
Dit formulier samen met het inschrijfformulier retour.

KLINISCHE KEURING
Eigenaar:
Naam
……………………………………..
Adres
……………………………..........
PC en Plaats ……………………………..........

Dierenarts:
Naam
…………………....................
Adres
…………………....................
PC en Plaats …………………………………….
DAP code …………………………………….

De eigenaar en de dierenarts verklaren hierbij dat de dieren met de onderstaande
levensnummers:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………….....................................................................…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
O In de groep gezond zijn.
O Individueel gezond zijn.
O In staat zijn om deel te nemen aan de Veetentoonstelling op 11-08-2018 te Meerveld
(Uddel).
Voor niet IBR vrije bedrijven geld:
Datum van enting van de boven genoemde dieren ……………………………………
Merk van entstof …………..………………..…………………………….
Datum ………………………
Handtekening Eigenaar

Handtekening Dierenarts

De klinische keuring dient maximaal 5 dagen voor de keuring plaats te vinden.
Dit formulier mee nemen op de dag van de Keuring en inleveren bij het secretariaat.

KEURING VOOR KINDEREN
Heeft u een kind of kent u een kind dat mee wil doen aan de kindervoorzetrubriek?
Stuur dan dit formulier mee met het inschrijfformulier.
De leeftijdscategorieën zijn 5 t/m 8 jaar en 9 t/m 12 jaar.
Naam ………………………………………..
Leeftijd ………………………………………..
Naam …………………………………………
Leeftijd …………………………………………
Naam …………………………………………
Leeftijd …………………………………………
Naam …………………………………………
Leeftijd …………………………………………

