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

Kring van Geitenfokverenigingen
”Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden”
Bokkenkeuring 2022
De Kring van Geitenfokverenigingen Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden hoopt
op zaterdag 23 juli 2022 een bokkenkeuring voor CL en CAE certificaatwaardige bokken te organiseren.
De bokkenkeuring zal worden gehouden op het terrein van de IJsbaan op het Sportpark Het Bosch,
Nieuwe Rijksweg 8, 4128 BN Lexmond. Aanvang van de keuring is om 9.30 uur.
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 deze keuring:














De bokken moeten afkomstig zijn van CL en CAE certificaatwaardig bedrijven. Dit wordt gecontroleerd door GD.
De bokken dienen minimaal drie weken voor de bokkenkeuring volledig gevaccineerd te zijn tegen Q-Koorts.
De verplichte vlagmelding (2x basisvaccinatie of 1x herhalingsvaccinatie) wordt gecontroleerd.
De bokken worden door de organisatie voor u aan- en afgemeld.
De bokken worden voor aanvang van de keuring door de dierenarts klinisch onderzocht, nadere informatie
vindt u t.z.t. bij de digitale catalogus.
De bokken dienen gestald te worden in de tenten, dus niet in de veewagen laten staan.
Zorg dat de dieren volledige en goed leesbare oormerken dragen.
De organisatie accepteert geen bijschrijvingen.
Het inschrijfgeld à € 5,00 per dier wordt vanuit het stimuleringsfonds van de NOG betaald.
Echter na afmelding voor of tijdens de bokkenkeuring moet het inschrijfgeld à € 5,00 door de inzender worden
voldaan aan de Kring A&V; de organisatie van de bokkenkeuring.
Voor deze keuring gelden de regels die opgesteld zijn door de NVWA.
Door uw inschrijving en deelname aan de keuring geeft uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens
voor het maken van en publiceren in de catalogus.
Deelname aan deze bokkenkeuring is voor eigen risico.
Door deel te nemen gaat u akkoord met de bovenstaande regels.

Dit inschrijfformulier uiterlijk zaterdag 2 juli 2022 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.
Bij voorbaat dank,
Bestuur Kring A&V
Corrie Hoorweg, secretaris.
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Kring van Geitenfokverenigingen
”Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden”
Zaterdag 23 juli 2022
Bokkenkeuring uitsluitend toegankelijk voor
CL en CAE certificaatwaardige en Q-koorts gevaccineerde bokken.
Inschrijfformulier Certificaatwaardige Bokkenkeuring op 23 juli 2022.
Naam eigenaar:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
UBN:
Relatienummer:
Tel.:
E-mail:
Handtekening inzender:

Naam dier:

Levensnummer:

Geb. datum:
Ras:
DAG-MND-JAAR

Dit formulier uiterlijk zaterdag 2 juli 2022 volledig en duidelijk ingevuld mailen of inleveren.

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

