Secretariaat: C.J. Hoorweg,
Kreekkant 4, 0186-693626
3264 LW Nieuw Beijerland
cjhoorweg@hetnet.nl

Kring van Geitenfokverenigingen
”Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden”
Bokkenkeuring 2017
Op zaterdag 15 juli 2017 organiseert
de Kring van Geitenfokverenigingen“Alblasserwaard & de Vijfheerenlanden”
een bokkenkeuring voor CL en CAE certificaatwaardige bokken.
De bokkenkeuring zal worden gehouden op het terrein van de IJsbaan
op het Sportpark “Het Bosch”, Nieuwe Rijksweg 8, 4128 BN Lexmond.
Om de bokkenkeuring zo goed mogelijk te laten verlopen, heeft het bestuur van de Kring A.&.V.
enkele regels opgesteld die van belang zijn voor de keuring.
• Uw bokken worden voor aanvang van de keuring door de dierenarts klinisch onderzocht,
nadere informatie vindt u bij de digitale catalogus.
• De bokken moeten afkomstig zijn van CL en CAE certificaatwaardig bedrijven.
Dit wordt gecontroleerd door GD.
• De bokken dienen gevaccineerd te zijn tegen Q-Koorts.
De verplichte vlagmelding wordt gecontroleerd.
• De bokken worden voor u aan- en afgemeld.
• Deelname aan deze bokkenkeuring is voor eigen risico.
• Voor inschrijving zal € 5,00 per inzender worden berekend i.v.m. dierenartskosten op het
keuringsterrein.
• Kosten inschrijven: € 5,00 per inzender en € 5,00 per dier.
• Bij afmelden van dieren kan geen restitutie van het inschrijfgeld volgen.
• Voor deze keuring gelden de regels die opgesteld zijn door de N.V.W.A.
(zie catalogus )
• De bokken dienen gestald te worden in de tenten, dus niet in de veewagen laten staan!
• Informatie bij het bestuur: e-mail: cjhoorweg@hetnet.nl of johancvonk@hotmail.com

Inschrijfformulier uiterlijk zaterdag 17 juni 2017 mailen naar of inleveren bij:
C.J. Hoorweg, Kreekkant 4, 3264 LW Nieuw-Beijerland.
Tel: 0186-693626 of 06-50922758. Per e-mail: cjhoorweg@hetnet.nl
P.C. van Haperen, Oranjestraat 82, 5126 BR Gilze.
Tel: 0161-455096. Per e-mail: pietvanhaperen@home.nl
Zijn er in uw nabijheid nieuwe bokhouders, stuur dan deze informatie aub. door.

Bij voorbaat dank,
Bestuur Kring A&V.
Kring van Geitenfokverenigingen “Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden”
Kamer van Koophandel nummer 68205724

Kring van Geitenfokverenigingen
”Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden”
Zaterdag 15 juli 2017
bokkenkeuring uitsluitend toegankelijk voor
CL, CAE certificaatwaardige en Q-koorts vrije bokken.

Inschrijfformulier Certificaatwaardige Bokkenkeuring op 15 juli 2017.
Naam eigenaar: ………………………………………..
Adres: …………..………………………………………….
Postcode: ..................Woonplaats: …………………………………………….
UBN: ………………………………………………………..
Relatienummer: ……………………………………….
Tel.: ………………………………………………………….
e-mail: ………………………………………………………

Handtekening inzender:……………………………

Naam dier:

Geb. datum:
DAG-MAAND-JAAR

Levensnummer:

Kring van Geitenfokverenigingen “Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden”
Kamer van Koophandel nummer 68205724

