Geitenfokvereniging Overijssel
Opgericht in 1921

Geitenkeuring
Zaterdag 8 juni 2013
Zaterdag 8 juni 2013 wordt onze verenigingskeuring gehouden.
De keuring wordt georganiseerd op het buitenterrein nabij Familie Wink te Nieuwleusen.
Op deze keuring worden er CW en NCW waardige Geiten van de rassen Wit, Bont, Toggenburger,
Nubisch en Boergeit gevraagd. Tijdens de keuring is er ook gelegenheid om uw geiten in het
stamboek op te laten nemen.
Aanvang van de CW keuring: 10:00 uur, graag om 09:30 uur aanwezig zijn.
Aanvang van de NCW keuring: 13:30 uur, graag om 13:00 uur aanwezig zijn.
Plaats van de keuring: Nabij Familie Wink, Stadhoek 2 te Nieuwleusen
Deelname aan de keuring is gratis.
Indien u geiten voor de verkoop wilt aanbieden, kunt u dat aangeven op het inschrijfformulier,
dan wordt dit vermeld in de catalogus.
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 bij de GD of de inzenders een
geldig certificaat hebben.
Wat betreft Q-koorts houden we ons aan de in de NOG-nieuwsbrief 2012-1 opgenomen
paragraaf: “Organiseren van keuringen” Bij nog verder navraag bij de VWA gaf de volgende
interpretatie.
Alle dieren, die aangevoerd worden op de keuring, moeten vanaf een leeftijd van 3 maanden
gevaccineerd zijn tegen Q koorts. Voor de lammeren die nog geen drie maanden oud zijn geldt
dat de moeder minimaal 4 weken voor de dekking gevaccineerd moet zijn. Dierenarts rekeningen
m.b.t. het vaccineren tegen Q koorts moeten minimaal 2 jaar bewaard worden.
Heeft de keuring een “besloten” karakter dan zijn er volgens het platform KSG geen Q koorts
entingen noodzakelijk.
Tot zover het citaat uit de NOG nieuwsbrief. Later is daar per mail aan toegevoegd:
Lammeren ouder dan 3 maanden moeten minimaal 1 keer gevaccineerd zijn. Lammeren van 4
maanden oud en ouder moeten minimaal 2 keer gevaccineerd zijn. Alle andere leeftijdsgroepen
moeten volgens de regels gevaccineerd zijn (eerste keer 2 maal met een interval van drie weken
daarna jaarlijks 1 keer).
Maar aangezien wij gaan voor de “besloten” keuring zijn deze eisen voor deze keuring niet
van toepassing.
Op het inschrijfformulier vragen we ieder om toestemming, zodat wij voor u uw dieren ten
behoeve van aan- en afvoer voor de keuring kunnen melden in de centrale databank van het
ministerie van EL&I.
Fokkers die geen toestemming geven, dienen zelf de aan- en afvoermelding te regelen.
UBN CW keuring: 6186870
UBN NCW keuring: 0198723

De inschrijving sluit op zaterdag 25 mei 2013.

De ingevulde formulieren kunt u inzenden naar:
H.R. van ’t Hoenderdaal - Wink
Stadhoek 2a
7711 DK Nieuwleusen
Tel: 06-25220991
E-mail: jetje30@planet.nl o.v.v. Verenigingskeuring Overijssel 2013




De Gezondheidsverklaring kunt u thuis geheel invullen en op het keuringsterrein afgeven aan de
aanwezige dierenarts die uw dieren inspecteert, nadat de dieren zijn geïnspecteerd worden ze toegelaten
op het keuringsterrein (U HOEFT DUS DE DIERENARTS NIET THUIS TE LATEN KOMEN).
Verder dient u zich te houden aan de regels die opgesteld zijn door de RVV, en andere wetgeving die in
Nederland geldt.
Bestuur van de geitenfokvereniging Overijssel is 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

