
  

 

 

 

 

 
Organisatie Veekeuring:  
Jeroen de Vor, Burgemeester berendsstraat 17 (4243 JG) Nieuwland 
Tel. 06-23982329; e-mail: gebrdevor@hotmail.com 

 

REGLEMENT voor de BVD-VRIJE en IBR-VEILIGE KEURING 
voor ZWARTBONT en ROODBONT 

 
1. BVD:  

Runderen afkomstig van een officieel vrij bedrijf: Geen verplichtingen. 
Runderen afkomstig van een niet vrij bedrijf: Aangetoond virusvrij (antigeen-
vrij); uitslag dient 1 week voor fokveedag door inzender bij de organisatie (J. 
de Vor) te zijn ingeleverd. 
Kosten bloedonderzoek voor rekening van de inzender 
Dieren welke geen aantoonbare BVD-vrije status bezitten, krijgen geen 
toegang tot het terrein 

2. IBR: 
Runderen afkomstig van een officieel vrij bedrijf: Geen verplichtingen. 
Runderen afkomstig van een niet vrij bedrijf:        
1.Bloedonderzoek op IBR-afweerstoffen (gE-test) van het deelnemende rund 
max. 8 weken voorde fokveedag met een GUNSTIGE UITSLAG (niet 
aangetoond) 
2.Vaccinatie volgens bijsluiter entstof minimaal twee weken tot max. 6 
maanden voor fokveedag. 
Dierenartsverklaring van deze enting 1 week voor de fokveedag inleveren bij 
de organisatie (J. de Vor) 
De IBR enting dient twee maal plaats te vinden op het moment van opgave 
eind augustus en circa twee weken voor de veekeuring. 

3. Alle in te zenden dieren moeten ‘s morgens om 08.45 uur op het terrein zijn 
en mogen het terrein niet verlaten voor het einde van de keuring. 

4. Alle opgegeven dieren dienen voorzien te zijn van 2 oormerken. 
5. De dieren dienen per 1 april van het jaar der keuring op het bedrijf aanwezig 

te zijn. 
6. De keuring geschiedt uitsluitend op exterieur. 
7. De keuringen vangen aan om 09.30 uur. Aanvoeren van de koeien op het 

terrein mag vanaf 3 okt 00.00 uur mits gemeld bij Arie de Cock  Na 4.00 uur 
zijn de dieren vrij aan te voeren  

8. Er wordt vanuit gegaan dat de door u opgegeven dieren aanwezig zijn. 
9. Het Bestuur van de vereniging is bevoegd inzenders te weigeren. 
10. Ten behoeve van I.B.R. zullen de nodige voorzorgsmaatregelen genomen 

worden. 
11. Inzenders zijn zelf aansprakelijk voor veterinaire risico’s. 
12. Verdacht zieke dieren (I.B.R.) mogen beslist niet ingezonden worden. 



13. Veewagens/veekarren mogen voor het vervoer van de dieren slechts 1 keer 
gebruikt worden en moeten op het terrein aanwezig blijven tot na afloop van 
de keuring. 

14. Alle koeien en pinken kunnen onder een tent geplaatst worden. 
15. Er wordt géén prijzengeld uitbetaald;  

 
 

De keuring omvat de volgende rubrieken: 
Rubriek B: Melkgevende dieren; 
Rubriek C: Bedrijven tot 50 melkkoeien : 3 dieren 
  Bedrijven met meer dan 50 koeien: 4 dieren 

     
 
Indeling rubriek B is als volgt:   
Jongere koeien*  : geboren na 1 juli 2012 
Middenklasse koeien : geboren vóór 1 juli 2011 
Oudere koeien : geboren vóór 1 okt  2010 
*) Kenmerk vaars: 1x gekalfd; Vaarzen gekalft ouder dan 2.08 worden ingedeeld in 
middenklasse. 
Indien vaarzen tweemaal hebben gekalfd, worden deze ingedeeld in de 
middenklasse rubriek. 
 
 
Kampioenskeuring uit de daarvoor in aanmerking komende rubrieken: 

 Kampioen jongere, middenklasse en oudere koeien uit rubriek B. 

 Beste bedrijfsgroep uit rubriek C. 

 Koe met het beste uier uit de categorieën jongere, middenklasse en oudere 
koeien uit rubriek B.  

 
 
Lidmaatschap: 
Inzenders van vrouwelijk rundvee dienen lid te zijn/worden van de Vereniging. 
De contributie bedraagt € 25,-- per jaar. 
 

Het inschrijfgeld dient bij de opgave voldaan te worden. 
 
S.V.P. gelijktijdig met de opgave het bijgevoegde machtigingsformulier  
van de Gezondheidsdienst ingevuld retourneren. 
 

 

  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
103e EDITIE van FOKVEEDAG-BOERENLANDFEEST zaterdag 3 oktober 2015 

 
 
 

Geachte inzender, 
 
Voor de achtste maal organiseren wij tijdens fokveedag boerenlandfeest op 3 
oktober aanstaande een BVD-vrije én IBR-veilige rundveekeuring.  
De hieraan verbonden voorwaarden en consequenties treft u aan in het bijgesloten 
keuringsreglement. 
 
Graag wijzen wij u op het volgende: 

- Bijschrijvingen van dieren zijn niet toegestaan;  
- Het afschrijven van dieren is toegestaan tot uiterlijk woensdag 30 september 

2015 
 
 
De rubriekindeling vindt daags voor de keuring plaats. U zult over de rubriekindeling 
worden geïnformeerd, indien u uw e-mailadres vermeldt op het opgaveformulier.  
De rubriekindeling zal tevens via www.fokveedag.nl inzichtelijk zijn.  
In een rubriek worden maximaal 10 dieren ingedeeld. Elke keuringsronde duurt 20 
minuten.  
 

Het opgaveformulier dient uiterlijk op 29 augustus 2015 te worden ingediend bij 
Jeroen de Vor, secretaris Veecommissie via e-mail gebrdevor@hotmail.com of 
postadres, burg.berendsstraat 17 4243 JG Nieuwland 

 
De organisatie hoopt op uw medewerking te mogen rekenen.  
 
 

 

ook tijdens de 103e fokveedag-boerenlandfeest:  

voorbrengwedstrijd voor de jeugd van 13 tot en met 23 jaar 
kijk voor meer informatie op het bijgevoegde aanmeldingsformulier 
 

 
 
 
 

http://www.fokveedag.nl/
mailto:gebrdevor@hotmail.com


 
 
 
 
 
 
 

Vereniging Landbouwtentoonstelling Alblasserwaard en Vijfheerenlanden 
Organisatie Veekeuring:  
De heer J. de Vor, Burg Berendsstraat 17, 4243 JG Nieuwland 
Tel. 06-23982329; e-mail: gebrdevor@hotmail.com 
                                          
Opgaveformulier VOORBRENGWEDSTIJD  
tijdens 103e Fokveedag te Hoornaar op 3 oktober 2015 
 
Tijdens de voorbrengwedstrijd wordt door een speciaal daarvoor aangewezen jury 
beoordeeld op het voorbrengen, toilet en exterieur van het rund.  
Deelname is mogelijk voor de jeugd van 13 tot en met 23 jaar met één dier per 
deelnemer. Het dier (pink) moet geboren zijn tussen  
1 oktober 2013 en 1 februari 2015. 
Het aantal deelnemers voor de voorbrengwedstrijd is de laatste jaren wat terug 
gelopen daarom heeft de organisatie besloten om de leeftijd van de deelnemers te 
verhogen en de leeftijd van het dier (te vergroten). De voorbrengwedstrijd vindt 
plaats net voor de middag (11.20 exterieur) . En toilet net na de middag (13.15) 
zodat de jeugd ook voldoende gelegenheid heeft om met een koe te lopen…. 
 
   

Naam dier 
Levensnummer: 

Geboortedatum 
dier 

Naam vader 

 
 

  

 
Naam deelnemer : 
 
Adres    :                                                     
 
Postcode+woonplaats : 
 
Leeftijd  : 
 
 
Je kunt dit aanmeldingsformulier vóór 29 augustus mailen of per post sturen naar 
Jeroen de Vor, Burg berendsstraat 17, 4243 JG Nieuwland  
e-mail: gebrdevor@hotmail.com 

 
 
 
 
 

mailto:gebrdevor@hotmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vereniging Landbouwtentoonstelling Alblasserwaard en Vijfheerenlanden 
Organisatie Veekeuring: De heer J. de Vor, Burg berendsstraat 17 (4243 JG), 
Nieuwland; 
tel. 06-23982329; e-mail: gebrdevor@hotmail.com 
 

Opgave formulier 103e Fokveedag te Hoornaar op 3 oktober 2015 
 

Naam Koe Levensnummer  
in te zenden dier 

Levensnummer 
moeder 

BVD 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Bijschrijvingen op de fokveedag is niet mogelijk dus daarom is het raadzaam om ruim 
dieren op te geven. Voor de organisatie is het prettig te weten met hoeveel dieren je 
denkt te komen voor de huur van de tenten end.. 
 
Hoeveel dieren denk je te komen: 
 
Bedrijfsgroep:     
 
Eigenaar   :                                                    U.B.N. nummer  : 
   
Adres   :                                                    Postcode+woonplaats : 
 
Email adres   : Telefoon/mobiel nr : 
 



Bedrijf is BVD-VRIJ / niet BVD-VRIJ * 
Bedrijf is IBR-VRIJ / niet IBR-VRIJ * 
*) Doorhalen wat niet van toepassing is 
 
 
S.V.P bij opgave vermelden:  
A. welk dier voor de productieklasse in aanmerking komt (zwartbont: vanaf 5000 kg 
/vet en eiwit) (roodbont: 4000 kg vet en eiwit) 
B. of bij het dier reeds BVD-onderzoek heeft plaats gevonden 

 Van alle in te zenden dieren dient een BVD verklaring tijdig aanwezig te zijn; 
ook van dieren die al meerdere keren op keuringen geweest zijn. 

 Van de BVD vrije gecertificeerde bedrijven dient een certificaat opgestuurd te 
worden. 

C. of bij het dier reeds IBR-onderzoek heeft plaats gevonden. 
 
 
Ondergetekende machtigt de fokveedag om voor de controle van de 
gezondheidsstatus van de runderen die op de fokveedag Hoornaar 2015 worden 
aangevoerd, eenmalig de gezondheidsstatus van het rundveebeslag met 
bovenvermeld UBN-nummer op te vragen bij GD. 
 
 
Melklijsten; in de catalogus wordt vermeld: 

 Melkvaarzen: lopende lijst, wanneer nog geen productie, dan twee lijsten van de 
moeder. 

 Schotten: een afgesloten lijst + koe-index 

 Melkkoeien: twee lijsten met de hoogste lactatie waarde, koe-index, totale 
levensproductie. Van alle dieren wordt de vader, moeder, moedersvader en de 
laatste kalfdatum vermeld. 

 Klassen: Ieder rund mag slecht in één klasse meedingen. Dit geldt niet voor de 
klassen C en D. 

 
Het Bestuur houdt zich het recht voor, rubrieken te splitsen of samen te voegen. 
 
 
 
…………………………. 
 
Handtekening inzender 
 
 
Uw inschrijving dient uiterlijk op 29 augustus a.s. binnen te zijn bij  
Jeroen de Vor; via postadres: Burg.berendsstraat 17, 4243 JG Nieuwland of e-mail: 
gebrdevor@hotmail.com 
 

 

Showreglement   

mailto:gebrdevor@hotmail.com


 
 
1 Door deel te nemen aan de keuring stemt de deelnemer in met dit showreglement 
en zal hij/zij meewerken aan alle gevraagde controles . 
 
2 De uitslag van de jury is bindend en elke deelnemer zal deze uitslag accepteren en 
respecteren; 
 
3 De inzender moet op verzoek/ instructie van de organisatie meewerken aan het 
laten fotograferen van het dier(en). 
 
Bij het prepareren van dieren voor de deelname aan de individuele keuring of aan de 
groepenkeuring gelden de in dit reglement vermelde richtlijnen 
 
Om het dier zo natuurlijk mogelijk te presenteren zijn alle handelingen, zowel 
cosmetisch als technische, aan het dier verboden, behoudens: 
 
a  het wassen en knippen/scheren van het dier; 
 
b het rechtmaken van de bovenbouw(topline) met haar wat reeks op natuurlijke 
wijze aan het dier vastzit en niet langer is dan 3 cm; 
 
c het gebruik van een kunststaart; 
 
d het dier, te behandelen met een niet irriterende stof om meer kleur dan wel “glans 
”te verkrijgen; kleuren van uiers is niet toegestaan glans wel. 
 
e het behandelen van de spenen ter voorkoming van het lekken van de melk. 
 
In bijlage A zijn enkele voorbeelden gegeven van handelingen die niet zijn 
toegestaan. 
 
Het gebruik van (dier-)geneesmiddelen tijdens het gehele evenement c.q keuring is 
verboden met uitzondering van: 
 
a 1 In Nederland geregistreerde diergeneesmiddelen tenzij de dierenarts anders 
nodig acht. Voor melkgevend rundvee afkomstig van en toegediend door de 
dienstdoende dierenarts; 
 
b1 oxytocine, indien noodzakelijk bij het melken, verstrekt door de dienstdoende 
dierenarts of door een namens de organisatie aangewezen persoon. Oxytocine mag 
tot 05.00(5 uur s’ ochtends) op de keuringsdag worden toegediend door de 
veehouder, daarna door de dienstdoende dierenarts. 
 
c 1 veehouders zelf geen middelen in bezit hebben. 
 



1 Door deel te nemen aan de keuring stemt de deelnemer in met dit reglement, en 
hij/zij verklaart om op de keuringsdag voor alle voorkomende veterinaire ingrepen 
de aanwezige dierenarts te raadplegen. 
 
2 Vastgestelde overtredingen door de dienstdoende dierenarts kunnen het bestuur 
doen besluiten voor uitsluiting van deelname van de dag. 
 
3 Naast het prepareren van de dieren valt ook het gedrag van de deelnemers onder 
dit reglement, zoals intimidatie of belediging van iemand van de organisatie, jury en 
collega deelnemers. 
 
Bijlage A: Voorbeelden van handelingen die niet zijn toegestaan. 
 
Deze voorbeelden gelden slechts ter verduidelijking, de handelingen die zijn 
toegestaan staan in het reglement vermeld. 
 
Het is niet toegestaan: 

- Om de uier op een kunstmatige manier in balans te brengen; 
- Om de spenen met enig substantie  te behandelen , zowel inwendig als 

uitwendig, zodat de natuurlijke stand wordt gewijzigd; 
- Om een niet-lichaamseigen stof onder de huid aan te brengen met de 

bedoeling de natuurlijke contouren van het lichaam of het haar te wijzigen ; 
Spiraal is toegestaan ten behoeve van vruchtbaarheidsdoeleinden. 

- De ophangband meer zichtbaar te maken met een (fijn)touw of enig ander 
hulpmiddel;  

- Apparatuur te gebruiken die de bloeddoorstroming van de uier bevordert; 
- Om stoffen (oraal, rectaal, of vaginaal) toe te dienen  teneinde de natuurlijke 

contouren van het dier te veranderen                                                                                                                                                                               


