Veekeuring Fryslân 2019
Vraagprogramma
* Deelname is opengesteld voor dieren uit de provincie Friesland.
* Dieren dienen op de sluitingsdatum van de aangifte aanwezig te zijn op een UBN binnen
de provincie Friesland.

Algemene bepalingen
1. Op donderdag 24 oktober 2019 zal in de manege aan de Sânjesreed te Oenkerk een keuring
worden gehouden van kalveren en melkgevend fokvee, welke zal aanvangen om 9.00 uur.
2. De aangifte tot mededinging behoort te geschieden voor 7 September 2019 bij de
commissieleden met gebruikmaking van aangifteformulieren. Hierbij kunt u opgeven of er
wel of niet met een bedrijfscollectie wordt meegedaan. Het aantal op te geven dieren per
bedrijf is gebonden aan een maximum van acht melkkoeien en acht kalveren. De
opgegeven dieren dienen te voldoen aan de veterinaire eisen welke zijn gesteld in het
entschema.
3. Bij vermelding van het levensnummer van de opgegeven dieren verleent het stamboek de
service voor het produceren van een stamboom voor de catalogus.
4. Alleen dieren die in de catalogus voorkomen doen mee aan de individuele keuring.
5. De dieren, zowel koeien als de kalveren, moeten 's morgens om 8.30 uur op hun plaats aan
de balie zijn gebonden. Ook is het mogelijk om op woensdag 23 oktober tussen 19.00 en
21.00 uur dieren aan te voeren. Zij mogen in geen geval voor afloop van de keuring worden
afgevoerd, tenzij hieromtrent andere mededelingen worden gedaan.
6. Stro en voer zijn op het terrein aanwezig.
7. Vervoer van de dieren van en naar de keuring, evenals de risico's die verbonden zijn aan dit
vervoer en tijdens het verblijf op de keuring, zijn voor rekening van de inzender, of voor de
vervoerder.
8. Door mee te dingen verklaart de inzender zich onvoorwaardelijk te zullen onderwerpen aan
de uitspraak van de jury.
9. De commissie heeft het recht rubrieken uit te splitsen, samen te voegen of te doen vervallen.
10. De beoordeling geschiedt door een jury, welke door de commissie is aangewezen.
11. Op het terrein is een melkinstallatie aanwezig.
12. Veterinaire eisen volgens de richtlijnen van de Gezondheidsdienst.
13. Voor het prepareren en presenteren van de dieren worden de landelijke richtlijnen voor de
keuringen gehanteerd.
14. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de commissie.

Rubrieken
Melkgevende dieren
1. Melkgevende koeien in verschillende categorieën.
•
•
•
•
•

Jackpot vaarzen
Vaarzen*
Middengroep**
Oudere koeien
Productiegroep. Koeien met een minimaal levensproductie van 50.000 kg. melk

* De vaarzen mogen afgekalfd hebben op een maximale leeftijd van 32 maanden (2.08 jaar).
Vaarzen die ouder zijn dan 32 maanden bij afkalven worden uitgesloten van deelname.
** e

2 en 3e kalfskoeien worden ingedeeld in de middengroep, ongeacht hun leeftijd.
Bij aanwezigheid van voldoende roodbonte koeien, wordt aan het programma een rubriek
“Best Red” toegevoegd.

2. Bedrijfscollecties.
Voor alle bedrijven geldt dat er 3 dieren opgesteld dienen te worden. Rubrieken worden
ingedeeld op basis van loting.
3. Kampioenschappen.
Na afloop van het keuren van de rubrieken zullen drie kampioenes respectievelijk
reservekampioenes worden aangewezen. Verder worden de beste bedrijfscollectie en de
Algemeen kampioen gekozen.

Pinken***
3. Pinken geboren vanaf 1 oktober 2017 tot en met 1 oktober 2018.
Rubrieksindeling afhankelijk van aantal aangemelde dieren, aanwijzing van kampioen en
reserve kampioen.
4. Naast het exterieur wordt in deze rubriek ook het Showmanship beoordeeld (in
overeenstemming met de regels van de Young Breeders) in de leeftijdscategorie tussen de 13
en 30 jaar.

*** Bij te weinig animo kan deze rubriek geen doorgang vinden.

Kalveren
4. Kalveren geboren vanaf 1 oktober 2018 tot en met 31 mei 2019
5. Voorbrengprijs voor deelnemers t/m 12 jaar.
6. Kampioenschappen Kalveren.
Na afloop van het keuren van de rubrieken zullen 2 kampioenes / reservekampioenes worden
aangewezen en een Algemeen Kampioen.

Aanmeldingsformulier Veekeuring Fryslân.
Melkvee
Naam:
Adres:
Woonplaats:
UBN:
Tel. Nr:
E-mailadres:
Dierenartspraktijk: ……………………………………………………………………………..
Deelname bedrijfscollectie:

Levensnummer.

JA/NEE

Naam dier

Aantal x gekalfd

Roodbont

1
2
3
4
5
6
Vaarzen voor de rubriek ‘Jackpot’
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dit aanmeldingsformulier kunt u voor 7 september 2019 opsturen naar:
Nelleke Wiedijk
Kilewierwei 1
8632 WL Tirns
Tel. 06-51583293
of via de mail sturen naar info@veekeuringfryslan.nl
Machtiging:
Tevens machtigt bovenstaande veehouder de organisatie om eenmalig de bedrijfsstatus op te vragen en het gezamenlijk
aan en afmelden van de dieren door de RVO aan het I&R-systeem te regelen. (Bij opgave via mail ook graag uitprinten en
inleveren bij een commissielid)
Handtekening:
…………………………………………..

Voor vragen kunt u contact opnemen met :
W. de Groot 06-51333675

Aanmeldingsformulier Veekeuring Fryslân.
Kalveren

Naam:
Adres:
Woonplaats:
UBN:
Tel. Nr:
E-mailadres:
Dierenartspraktijk: …………………………………………………………………………………………

Levensnummer.

Naam kalf

geboorte datum Naam inzender

1
2
3
4
5
6
7
8

Dit aanmeldingsformulier kunt u voor 7 september 2019 opsturen naar:
Nelleke Wiedijk
Kilewierwei 1
8632 WL Tirns
Tel. 06-51583293
of via de mail sturen naar info@veekeuringfryslan.nl.
Machtiging:
Tevens machtigt bovenstaande veehouder de organisatie om eenmalig de bedrijfsstatus op te vragen en het gezamenlijk
aan en afmelden van de dieren door de RVO aan het I&R-systeem te regelen. (Bij opgave via mail ook graag uitprinten en
inleveren bij een commissielid)
Handtekening:
…………………………………………..

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

W de Groot 06-51333675

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
Vaccinatie

Datum 2e
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:
(veehouder)

Handtekening:
(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: ………………………………….

