Nationaal topevenement NVM
Gendringen, augustus 2022
Op 29 oktober wordt in manege Bartels in Mariënheem de Nationale Vleesvee Manifestatie (NVM)
gehouden. De vleesveestamboeken organiseren op deze NVM hun nationale kampioenschappen.
Vanaf nu kunt u uw dieren aanmelden voor deze prachtige manifestatie.

Meld uw dieren aan voor de NVM 2022
VRAAGPROGRAMMA
De keuring is Leptovrij, IBR-veilig en BVD-veilig
Is uw bedrijf IBR-vrij en BVD-vrij gecertificeerd, dan kunt u zonder voorwaarden ten aanzien
van IBR en BVD deelnemen aan de keuring.
Is uw bedrijf niet IBR-vrij gecertificeerd, dan dient u bij de dieren die u voor de keuring wilt aanmelden
vooraf een bloedonderzoek te doen op IBR. Hiervoor gelden de volgende termijnen waarmee rekening
gehouden dient te worden:
•
•

Een bloedonderzoek op IBR antistoffen kan tot maximaal 8 weken voor de keuring worden
uitgevoerd.
In geval van een gunstige uitslag dienen de dieren (die deelnemen aan de keuring) tot maximaal
6 maanden voor de keuring te zijn gevaccineerd.

Is uw bedrijf niet BVD-vrij gecertificeerd dan dient u de deelnemende dieren te onderzoeken op BVDvirus. Wanneer een rund eenmaal onderzocht is op het BVD virus dan geldt dit voor het leven.
Uw bedrijf dient Lepto-vrij gecertificeerd te zijn.
•
•
•

Dieren zijn vrij van zichtbare plekken (dood of levend) ringschurft en overige uitwendige
parasieten.
De vervoermiddelen waarmee de dieren naar de keuring worden vervoerd, moeten zijn voorzien
van een kenteken.
Dieren worden zo spoedig mogelijk na afloop van de keuring rechtstreeks vervoerd naar het
bedrijf van herkomst. Het deelnemende dier mag tot 21 dagen na de keuring alleen voor de
slacht worden afgevoerd.

Deelnemen aan de NVM is uiteraard voor eigen risico. De Federatie Vleesvee Stamboeken Nederland
kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor wijziging van de dierziektestatus van het bedrijf als
gevolg van deelname aan de NVM.
U dient uw WA-verzekering ervan in kennis stellen dat u met dieren aan een rundveetentoonstelling
deelneemt.
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Bedrijven die niet IBR-vrij gecertificeerd zijn dienen de uitslag van de bloedonderzoeken van
de GD en bewijs van enting uiterlijk 27 oktober a.s. bij het stamboeksecretariaat in te dienen op
info@blondestamboek.nl. Bedrijven die niet BVD-vrij gecertificeerd zijn dienen de uitslag van
de deelnemende dieren op BVD-virus eveneens uiterlijk 27 oktober in te dienen bij het
stamboek.
Met het bijgaande aanmeldingsformulier kunt u uw dieren aanmelden voor de NVM. Geef gelijk correct
op welke dieren u denkt mee te nemen, want er worden geen bijschrijvingen toegelaten en er kan ook
niet worden geruild. Alleen dieren die in de catalogus staan kunnen deelnemen aan de keuring.
Zoogstellen graag apart vermelden. Deelname van bedrijfsgroepen en individuele keuringen is
volgens het keuringsreglement van het Blondestamboek. Kijk hiervoor op www.blondstamboek.nl
Wilt u bij importdieren ook de buitenlandse fokker opgeven, dit voor vermelding in de catalogus.
De opgave voor deelname dienen uiterlijk 12 september binnen te zijn bij de administratie:
Blonde d’Aquitaine Stamboek, Bosweg 1, 7083AB Gendringen
Bij voorkeur middels email: info@blondestamboek.nl .
Voor vragen kunt u terecht bij de administratie van het stamboek op T 06-53831379.

U kunt uw dieren inschrijven voor de volgende rubrieken:
•
•
•
•

•

•

Vrouwelijke stamboekdieren vanaf 6 maanden
Zoogstellen (koe met eigen kalf tot 6 maanden)
Mannelijke stamboekdieren vanaf 6 maanden. Vanaf 12 maanden is een neusring
verplicht. Deze dieren mogen geen drager zijn van axonopathie.
Bedrijfsgroepen. Een bedrijfsgroep bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 dieren. De
gezamenlijke leeftijd van de bedrijfsgroep moet minimaal 40 maanden bedragen. Deze
dieren dienen op hetzelfde UBN nummer te staan.
Rubriek nakomelingen van één stier.
Voorwaarden: Drie dieren van dezelfde vader. Deze dieren worden gehouden op het UBN
nummer van de inzender. Leeftijd en geslacht kennen geen voorwaarden
Rubriek nakomelingen van één koe.
Voorwaarden: Drie dieren van dezelfde moeder. Deze dieren worden gehouden op het
UBN nummer van de inzender. Leeftijd en geslacht kennen geen voorwaarden.

Het inschrijven van de dieren is gratis.
Voor de ingeschreven dieren die zonder geldige reden niet op de keuring aanwezig zijn, is de
inzender € 10,- boete verschuldigd.
Voor deze keuring is het keuringsreglement van het Blonde d’Aquitaine stamboek (zie website)
van toepassing.
BELANGRIJK
Mannelijke dieren vanaf 6 maanden die worden ingeschreven voor de keuring dienen te zijn
onderzocht op axonopathie en mogen geen drager zijn. Wanneer beide ouderdieren
aantoonbaar geen drager zijn van axonopathie en de afstamming is geverifieerd dan is geen
onderzoek noodzakelijk.
De uitslag van het axonopathie onderzoek dient uiterlijk 27 oktober binnen te zijn bij het
stamboeksecretariaat.
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