Aanmelden bedrijfsinspectie
Probleemloze dieren die veel opbrengen, dat wil iedere Blondehouder. Een functioneel
exterieur is hierbij van groot belang. De bedrijfsinspectie is erop gericht uw dieren op
exterieurgebied in kaart te brengen en dit kan u helpen bij het maken van fokkerijbeslissingen.
De inspecteur komt al bij een groot aantal houders om de dieren te scoren en deze cijfers vast te
leggen. Na het scoren van de dieren ontvangt u direct het resultaat. Hiermee heeft u in beeld welke
plussen of aandachtspunten er zijn in uw veestapel. Hier kunt u uw voordeel meedoen. Aan de hand
van de bedrijfsinspectiescores worden ook de exterieurfokwaarden van de stieren berekend.
Voordelen bedrijfsinspectie
- u krijgt de sterke en zwakke punten van uw dieren goed in beeld
- hulpmiddel voor uw fokbeleid
- u ziet vooruitgang van uw veestapel
- de inspecteur geeft een objectief beeld van uw dieren
Start nu met bedrijfsinspectie!
Bij nieuwe deelnemers worden tijdens de eerste inspectie alle vrouwelijke dieren vanaf 2 jaar
beoordeeld. Ook de oudere dieren. Om het voor u aantrekkelijk te maken berekent het stamboek deze
inspectieperiode geen kosten voor het keuren van deze oudere dieren. U betaalt dus alleen het
keuren van de vaarzen. Deze eerste beoordeling van de vaarzen kost bij deze bedrijven €3,50 per
dier. Bij een volgend bezoek bedragen de kosten €7,- per dier. De voorrijkosten bedragen €14,- per
bedrijf.
Gratis
Om het nog aantrekkelijker te maken voor u zijn de dieren die deze stalperiode worden gekeurd
en voor algemeen voorkomen 77 of minder punten scoren gratis. Dit geldt ook voor de reeds
deelnemende bedrijven. De stalperiode is de meest geschikte periode om de dieren te scoren.
Binnenkort gaan onze inspecteurs de bedrijven weer bezoeken en graag horen wij van u, ook als u
reeds deelnemer bent aan de bedrijfsinspectie, wanneer het deze periode een geschikt moment is.
Uw postcode bepaalt het rayon.
Graag bij voorkeur per email. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!
Inspecteurs
 Rayon 1 (postcode 10, 11, 14 t/m 21, 78, 79, 83 t/m 99):
Dirk Reijne, Heerenweg 19,1768 BD Barsingerhorn
Email: d.reijne@ziggo.nl
 Rayon 2 (postcode 13,14 onder Amsterdam, 22 t/m 42, 67, 73, 77, 80, 81, 82):
Henk Tessemaker, Eperweg 44, 8167 LH Oene
Email: info@blondestamboek.nl
 Rayon 3 (postcode 43 t/m 66, 68 t/m 72, 74 t/m 76):
Fredie van Dijk, Bosweg 1, 7083 AB Gendringen
Email:fredievandijk@hotmail.com

