STICHTING COMMISSIE VLEESVEE ENTER
Herkampweg 1, 7261MG Ruurlo. T 06-30659776
Email: hwh.reurink@gmail.com

Vraagprogramma Keuring Enter 2022
Nadat er vanwege Covid-19 twee jaar moest worden overgeslagen wordt er op donderdag
11 augustus 2022 door Stichting Commissie Vleesvee Enter weer haar jaarlijkse keuring
georganiseerd.
De keuring is Leptovrij, IBR- en BVD-veilig en niet salmonellose en para-vrij.
De bedrijven die niet IBR vrij gecertificeerd zijn dienen de uitslag van de bloedonderzoeken van de
GD en de IBR vrij verklaring (bewijs van enting) uiterlijk 9 augustus 2022 bij Willemien Reurink in te
dienen: hwh.reurink@gmail.com
Bedrijven die niet BVD gecertificeerd zijn dienen deelnemende dieren op BVD-virus te laten
onderzoeken.
De dieren van bedrijven die niet BVD vrij gecertificeerd zijn worden gecontroleerd door GD, of
de opgegeven dieren zijn onderzocht op het BVD-virus. Mocht dit niet zo zijn, dan is deelname
niet mogelijk. Denk er dus aan wanneer u niet BVD vrij gecertificeerd bent dat uw opgegeven
dier onderzocht is op het BVD-virus, onderzoek is eenmalig, de uitslag is voor het leven.
De rubrieken worden ingedeeld op leeftijd naar aanleiding van de opgegeven dieren.
.Voor de overige rubrieken kunt u opgeven:
•
•

Zoogstellen, koe met eigen kalf (geen embryo), kalf tot 6 maanden.
Bedrijfsgroepen, 3 dieren van één eigenaar.

In bovenstaande rubrieken wordt alleen een kampioen aangewezen.
BLONDE D’AQUITAINE DIEREN VOORBRENGEN DOOR DE JEUGD.
Deze rubriek houden we samen met de andere deelnemende stamboeken.
Kinderen tot en met 12 jaar kunnen zich hiervoor aanmelden. Er wordt gejureerd in twee
leeftijdsgroepen. Tot 8 jaar en van 8 t/m 12 jaar.
De kalveren waar de kinderen mee in de ring verschijnen mogen niet ouder zijn dan 8 maanden.
Bij opgave gelijk de geboortedatum van de deelnemende kinderen doorgeven evenals het dier
waarmee ze in de ring verschijnen.

Er is een wisselbokaal beschikbaar gesteld door Stichting Commissie Vleesvee Enter.
Bestemd voor MISS TOEKOMST.
• De MISS TOEKOMST is het beste vrouwelijke dier van 6 tot en met 20 maanden. Deze
wisselprijs dient 3x achtereen of 5x in totaal te worden gewonnen, waarna de winnaar hem
mag behouden.
Tevens een prijs voor MISTER TOEKOMST.
• De MISTER TOEKOMST is het beste mannelijke dier van 6 tot en met 20 maanden

BELANGRIJK:
Uiterlijk 5 dagen voor het vertrek dienen de dieren die de keuring in Enter bezoeken, door de
bedrijfsdierenarts klinisch onderzocht te worden op besmettelijke dierziekten.
Niet IBR vrije gecertificeerde bedrijven dienen:
– Onderzoek op IBR antistoffen van het deelnemende rund max.2 tot 8 weken voor de keuring
met een gunstige uitslag en vaccinatie tot max 6 maanden tot 2 weken voor de keuring,
Niet BVD vrij gecertificeerde bedrijven dienen:
– Onderzoek op BVD-virus van het deelnemende rund te doen (wanneer een rund 1x
onderzocht is op het BVD-virus geldt dit voor het leven.) of oorbiopt.
De vervoermiddelen waarmee de dieren naar de keuring worden vervoerd, moeten zijn voorzien van
een kenteken.
Dieren die aan de keuring hebben deelgenomen, moeten na afloop van de keuring zo spoedig
mogelijk terug naar het bedrijf van herkomst.

Uw opgave voor de keuring sturen naar:
Henk Stegeman
Beuzelshoek 2
7245 VR Laren

email: henk_stegeman@kpnmail.nl

Voor vragen omtrent de inschrijvingen kunt u contact opnemen met Henk Stegeman
T 06-19934693.
Opgave door middel van bijgaand GD formulier UITERLIJK DINSDAG 1 JULI 2022

De organisatie, Stichting Commissie Vleesvee Enter, kan niet aangesproken worden op
verantwoordelijkheid bij ongevallen bij mens en dier. Deelnemen aan de keuring is voor eigen risico.
Het is voor de deelnemers wenselijk dat zij een WA-verzekering afsluiten, waarbij wordt aangetekend
dat men deelneemt met dieren aan een keuring.

