Vraagprogramma
Deelname is opengesteld voor veehouders in de provincie Zuid Holland / leden van een van de
fokstudieclubs in de provincie Zuid Holland.
Algemene bepalingen
1. Op zaterdag 20 februari 2016 zal bij fa. de Kuiper in Noordeloos een keuring worden
gehouden van melkgevend fokvee, welke zal aanvangen 's morgens om 09.15 uur.
2. De aangifte tot mededinging behoort schriftelijk te geschieden voor 17 januari 2016 bij Hans
de Baat en Johan Zwijnenburg, secretarissen vee administratie. Het aantal op te geven dieren
per bedrijf is niet gebonden maar de organisatie houdt zich het recht voor om bij een te groot
aantal aanmeldingen een gebonden aantal in te stellen. De opgegeven dieren dienen te voldoen
aan de veterinaire eisen welke zijn gesteld in de aandachtspuntenlijst.
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. Wijzigingen zijn mogelijk tot 3 dagen voor de keuring, met inachtneming van het
gezondheidsprotocol van de wintershow.
5. De dieren moeten 's morgens om 8.30 uur op hun plaats aan de balie zijn gebonden. Zij mogen
in geen geval voor afloop van de keuring worden afgevoerd, tenzij hieromtrent andere
mededelingen worden gedaan.
6. Stro is op het terrein aanwezig. Tevens de mogelijkheid om te wassen. Melkinstallatie
aanwezig, de wasplaats zal na het wassen ingericht worden om te melken.
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. De
commissie draagt geen verantwoordelijkheid voor het verlies van en/of schade aan dieren of
voorwerpen. Ook ten aanzien van personen draagt de commissie geen risico. De commissie
sluit een evenementenverzekering af.
8. Door mee te dingen verklaart de inzender zich onvoorwaardelijk te zullen onderwerpen aan de
uitspraak van de jury.
9. De commissie stelt de rubrieken samen, de morgen van de keuring, aan de hand van de
aanwezige dieren. De commissie heeft ten allen tijden het recht rubrieken/ programma aan te
passen.
10. De beoordeling geschiedt door een jury, welke door de commissie is aangewezen.
11. Veterinaire eisen volgens de richtlijnen van de Gezondheidsdienst.
12. De organisatie heeft een veearts aangesteld op de dag om medicatie toe te dienen mocht dit
nodig zijn. Medicatie dient uitsluitend door de veearts toegediend te worden. Kosten medicatie
zijn voor de inzender.
13. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de commissie.

Rubrieken
De indeling is als volgt:
Jongere koeien*
Middenklasse koeien
Oudere koeien

: geboren vanaf 1 december 2012
: geboren vóór 1 december 2012
: geboren vóór 1 februari 2011

*) Indien dieren tweemaal hebben gekalfd, maar de leeftijd hebben van jongere koeien,
worden deze toch ingedeeld in de middenklasse rubriek.
Tijdens de rubrieken wordt de prijs voor de beste uier toegekend. Kampioenschap uier vindt plaats na
afloop van het keuren van de rubrieken van de respectievelijke jonge, midden en oudere klassen.
Kampioenschappen. Na afloop van het keuren van de rubrieken zullen drie kampioenes respectievelijk
reservekampioenes worden aangewezen. Tevens verkiest de jury de algemeen kampioen, welke de
Piet Pons prijs krijgt overhandigd.

Aandachtspunten Wintershow FVZH
De keuringscommissie vraagt uw aandacht voor de volgende punten:


De deelnemende bedrijven dienen IKB geregistreerd te zijn.



De deelnemende bedrijven dienen LEPTO vrij te zijn. Hierbij wordt het protocol van de GD
aangehouden. Dit houdt in dat u met de opgave van de dieren de commissie automatisch
toestemming geeft de GD te machtigen tot het opvragen van de bedrijfsstatussen van de
inzendende bedrijven



De in te zenden dieren dienen uiterlijk 2 wkn voor de keuring op BVD onderzocht te worden
(antigeen Elisa). Dieren die in het verleden al eens onderzocht zijn op BVD en negatief blijken
te zijn hoeven niet meer onderzocht te worden.



IBR - De wintershow heeft een IBR veilige status. Dit betekent het volgende: Er kunnen
dieren aangevoerd worden van gecertificeerde IBR vrije bedrijven en niet IBR vrije
bedrijven, mits de runderen van niet IBR-Vrije bedrijven met gunstige uitslag zijn onderzocht
op IBR – antistoffen (niet eerder dan 8 weken voor de keuring) en tevens zijn geënt conform
de voorschriften. D.w.z. de dieren moeten 2x geënt worden met een Marker-vaccin. De 1e
enting dient plaats te vinden in week 2. Heeft u na juli 2015 al voor IBR geënt dan kunt u deze
enting als 1e beschouwen. De 2e enting dient uiterlijk plaats te vinden in week 5. Vooraf en na
afloop is geen extra onderzoek nodig op de deelnemende IBR-vrije bedrijven; de IBR-vrije
status van deze bedrijven blijft behouden. Voor diegene die tappen vragen wij het keuringsubn
op het formulier van de GD te vermelden zodat wij automatisch de uitslag ook ontvangen. Het
ubn van de keuring is 2465629.



De 21 dagen regeling is van kracht voor de dieren die deelnemen aan de keuring.



Uiterlijk drie dagen voorafgaand aan de keuring dienen de koeien klinisch te worden
onderzocht door de bedrijfsdierenarts. De bedrijfsdierenarts bevestigt schriftelijk (zie: klinisch
keuringsformulier) dat de aan te voeren dieren geen klinische verschijnselen vertonen van
enige besmettelijke ziekte.



De koeien kunnen gezamenlijk vervoerd worden door een erkende vervoerder. Indien u met
eigen vervoer gaat dan dient u in het bezit zijn van een ontsmettingsboekje.
De verklaring van de IBR enting & BVD neg uitslag dient u vóór 7 februari 2016 te sturen
naar:
EMAIL: wintershow_fvzh@hotmail.com



De keuringscommissie meldt uw koeien af en aan via het I&R-systeem door middel van uw
machtiging.



Het in te zenden dier dient voorzien te worden met vier oormerken. (voor de zekerheid kunt u
een reserve bestellen).

Vervoersbewijs & klinische controle formulier meenemen naar de show en bij aankomst aan
de veearts of één van de bestuursleden, overhandigen.

