
   
Entschema Veekeuring Fryslân 2019 
 
LEPTO 
 

• Alleen dieren van Leptospirose vrije bedrijven mogen aan de keuring deelnemen. 
 
 
PARA  TBC 
 

• Van bedrijven met para onverdacht status 6 t/m 10, die deelnemen met kalveren, 
wordt de onverdachtstatus ingetrokken. Alle andere bedrijven kunnen zonder 
consequenties deelnemen aan een veekeuring. 

 

IBR  (Let op ) 

• Op de Veekeuring Fryslân 2019 worden alleen IBR-vrije dieren toegelaten. De 

commissie past conform voorschriften GD onderstaand schema toe: 

 

IBR programma Bloedtappen  Enten  

IBR route vrij  Nee Niet verplicht, mag wel  

IBR route tankmelk 
onverdacht 

Individuele dier  
- Uitslag mag maximaal 8 weken oud zijn 
- Onderzoek IgE antistoffen (IBR gE 

antistoffen ELISA W260A op formulier)  
  

Individuele dier 
- Dood vaccin: 2 keer => 6 en 2 weken 

voor keuring 
- Levend vaccin: 1 keer => minimaal 2 

weken voor keuring 

IBR route vaccinatie Individuele dier 
- Uitslag mag maximaal 8 weken oud zijn 
- Onderzoek op IgE antistoffen (IBR gE 

antistoffen ELISA W260A op formulier) 
 

Individuele dier  
- NIET indien wettelijk enting gebeurt 

is binnen de 6 maand voor keuring  
- WEL indien wettelijke enting ouder is 

dan 6 maand 

 

• Dieren van gecertificeerd IBR-vrije bedrijven kunnen deelnemen, met behoud van 

het IBR-vrije certificaat voor het bedrijf. Bij terugkeer van de deelnemende dieren op 

het bedrijf zijn geen extra maatregelen nodig. De GD adviseert dieren afkomstig van 

gecertificeerd vrije bedrijven te vaccineren met gE-negatief IBR-vaccin, volgens het 

voorschrift van de fabrikant / inzicht van de dierenarts. 

 

• Dieren  enten in week 37 (voor 12 september) en  2 weken voor de show, dus 
vóór 10 oktober. 

 



 
BVD 
 

• De keuring is BVD virus vrij. Indien uw bedrijf niet gecertificeerd vrij is, in te zenden 
dieren tijdens eerste IBR enting ook onderzoeken op BVD virus.  

• Als het in te zenden dier eerder is onderzocht op BVD t.b.v. vorige keuringen, is deze 
test tevens geldig voor huidige keuring. Bij onderzoek vermelden: extra UBN nr 
6121787 

 
BVD programma Bloedtappen  

BVD route vrij  Nee 

BVD route tankmelk onverdacht Ja - onderzoek op VIRUS    

BVD route jongvee antistoffen Ja - onderzoek op VIRUS   

BVD route oorbiopten  Enkel als het betreffende dier nog niet onderzocht is via oorbiopt.  
Indien geen uitslag dan bloed onderzoek op VIRUS 

 
 
 
 
 
 
 
 

• De keuze uit bovenstaande punten betreffende LEPTO, IBR en BVD zal men 
doormiddel van een certificaat en of dierenarts verklaring  voor de keuring 
aannemelijk moeten maken naar de keuringscommissie.  



Veekeuring Fryslân 2019 
 

VERKLARING 
 
Bij deze verklaart ondergetekende: 
 
 
Naam: …………………………………… 
 
Adres: …………………………………… te: …………………………………… 
 
UBN: ……………………………………. 
 
 
Het ( de) navolgende voor Veekeuring Fryslân 2019 in te zenden dier(en) in het 
kader van IBR te hebben gevaccineerd. 
 
Naam koe   Levensnummer  Datum  1e  Datum 2e 
        Vaccinatie  Vaccinatie 
 
…………………………… ………………………… ……………..  ………….. 
 
……………………………. ………………………… ……………… ………….. 
 
…………………………… ………………………… ……………… ………….. 
 
…………………………… ………………………… ……………… ………….. 
 
…………………………… ………………………… ……………… ………….. 
 
……………………………   …………………………      …… …………         …………… 
 
…………………………. ……………………….. ……………..  …………… 
 
………………………….. …………………………. ………………. ……………. 
 
Tevens verklaar ik, er geen bezwaar tegen te hebben, dat de keuringscommissie bij 
mijn dierenarts navraag doet met betrekking tot bovenstaande enting(en). 
 
 
Datum: ………………. 2019 
 
Handtekening:     Handtekening: 
(veehouder)      (dierenarts) 
 
 
 
RETOUR voor 14 oktober 2019 naar  
 
W de Groot, Sytebuorren 2, 9216 XZ Oudega (Smal) 



Vervoersbewijs tevens bewijs van Klinische keuring 
 
 

Naam inzender: ……………………………………….. 
 
Adres : ……………………………………….. 
 
Woonplaats : ……………………………………….. 
 
UBN.nr : ………………………………………... 
 
 
Volledig levensnr. in te zenden dier : …………………………… 
Volledig levensnr. in te zenden dier : …………………………… 
Volledig levensnr. in te zenden dier : …………………………… 
Volledig levensnr. in te zenden dier : …………………………… 
Volledig levensnr. in te zenden dier : …………………………… 
Volledig levensnr. in te zenden dier : …………………………… 
Volledig levensnr. in te zenden dier : …………………………… 
Volledig levensnr. in te zenden dier : …………………………… 
Volledig levensnr. in te zenden dier : …………………………… 
Volledig levensnr. in te zenden dier : …………………………… 
 
 
Kenteken vervoer middel : ………………………………. 
 
Handtekening chauffeur : ……………………………….. 
 

 
Gegevens dierenarts Naam: ………………………………… 
 
Adres: ………………………………… 
 
Woonplaats: ………………………………… 
 
Bovengenoemde dierenarts verklaart hierbij dat hij/zij op het bovengenoemde bedrijf 
geen klinische verschijnselen heeft waargenomen van besmettelijke dierziekten. 
Tevens verklaart hij/zij dat bovenstaande dieren nauwkeurig, individueel en klinisch 
heeft onderzocht en hierbij geen afwijkingen heeft gevonden.( Dit onderzoek mag 
niet eerder plaats hebben gevonden dan vijf dagen voorafgaande van de 
tentoonstelling) 
 
Handtekening dierenarts: …………………………………. 
 


