Geitenfokvereniging
Overijssel
opgericht in 1921

Bokkenkeuring
Vrijdagavond 9 augustus 2019
De bokkenkeuring met open inschrijving, wordt op vrijdagavond 9 augustus 2019 gehouden.
Deze wordt georganiseerd op het buitenterrein nabij Familie Wink te Nieuwleusen.
Op deze keuring worden er CW en NCW waardige bokken van de rassen Wit, Bont, Toggenburger,
Nubisch en Boergeit gekeurd. Tijdens de keuring is er ook gelegenheid om uw bokken in het stamboek
op te laten nemen. Alle dieren, ouder van 3 maanden, dienen tegen Q-koorts geënt te zijn.
Alle dieren dienen tegen Q-koorts geënt te zijn.
Dit houdt in dat alleen dieren aan een keuring mogen deelnemen die:
 Volledig gevaccineerd zijn (met voor lammeren de drie weken + 1 dag regel tussen de laatste
enting en de dag van de keuring)
 Lammeren vanaf 3 maanden moeten tweemaal gevaccineerd zijn
 Elke fokker dient van elk dier met een q-koorts vaccinatie een vlagmelding te doen bij IDR
online voor 9 augustus 2019
Aanvang van de CW keuring: 17:30 uur, graag om 17:00 uur aanwezig zijn.
Aanvang van de NCW keuring: 19:00 uur, graag om 18:30 uur aanwezig zijn.
Inschrijfgeld: 2,50 euro per dier (per inzender catalogus gratis)
Betaling op 9 augustus 2019, voor aanvang van de keuring bij het secretariaat.
Wanneer u opgeeft maar niet ter keuring verschijnt, gaan wij ervan uit dat u wel aan de financiële
verplichting voldoet.
De dierenarts hoeft u thuis niet te laten komen, deze is namelijk voor aanvang van de keuring
aanwezig. Voor de inspectie van uw dieren (door dierenarts) zijn geen kosten verbonden.
Graag thuis wel alvast uw gezondheidsverklaring volledig invullen.
Van de gezondheidsrisico’s bij het deelnemen aan iedere keuring bent u als inzender op de hoogte en
alle risico’s zijn dan ook voor eigen rekening. We gaan er van uit dat u op een respectvolle, faire en
verantwoordelijke wijze omgaat met de inschrijving en dat u bij (het vermoeden van) aanwezigheid
van een besmettelijke ziekte in uw stal de dieren thuis zult laten.
Wij als keuringsorganisatie checken voorafgaand aan de keuring via de GD en geitenkeuring.nl of de
inzenders een geldig certificaat hebben en de bokken geënt zijn tegen Q-koorts.
UBN CW keuring: 6186870
UBN NCW keuring: 0198723

De inschrijving sluit op maandag 1 juli 2019
De ingevulde formulieren kunt u inzenden naar:
H.R. van ’t Hoenderdaal - Wink
Stadhoek 2A
7711 DK Nieuwleusen
Tel: 06-25220991
E-mail: jetje30@caiway.net o.v.v. Bokkenkeuring 2019



Verder dient u zich te houden aan de regels die opgesteld zijn door de NVWA, en andere wetgeving die in Nederland
geldt.
Het bestuur van de geitenfokvereniging Overijssel zijn niet aansprakelijk voor schade wat voor of tijdens de keuring is
verkregen, deelname aan de keuring is geheel op eigen risico.

Graag de inschrijfformulieren geheel en duidelijk invullen om fouten te voorkomen.
Heeft u nog vragen kunt u altijd even bellen naar het bovenstaande nummer.
We hopen u namens het bestuur allen op de keuring te mogen verwelkomen.
Met vriendelijke groet,
H.R. van ’t Hoenderdaal – Wink
Secretaris Geitenfokvereniging Overijssel

