Kring van geitenfokverenigingen
” Alblasserwaard en Vijfheerenlanden ”
Bokkenkeuring Zuid-Holland / Zuid-Nederland / Utrecht en Gelderland 2 0 12
Op zaterdag 21 Juli 2012 organiseert de kring van geitenfokverenigingen A.&.V. de Q-Koorts
vrije bokkenkeuring voor certificaatwaardige bokken uit Zuid-Holland, Zuid-Nederland , Utrecht
en Gelderland. Ook C.W. bokkenhouders buiten de regio’s zijn van harte welkom.
Fokgroep ,,nubische geiten” ziet deze keuring als landelijke bokken keuring
De bokkenkeuring zal worden gehouden op het terrein van de Killesteynruiters aan de Nw.
Rijksweg 8 te Lexmond
Om de bokkenkeuring zo goed mogelijk te laten verlopen, heeft de regelingscommissie van de
kring A.&.V. enkele regels opgesteld die van belang zijn voor de keuring.
Let op: Ook dit jaar geen veearts meer thuis laten komen voor een gezondheidsverklaring.
Uw dieren worden klinisch onderzocht voor aanvang keuring, nadere informatie vindt u bij
de catalogus. Voor inschrijving zal nu €. 5,00 per inzender worden berekend i.v.m.
veeartskosten op het keuringsterrein.










Kosten inschrijven: €. 5,00 per inzender en €. 5,00 per dier.
Zaterdag 21 juli 2012 uitsluitend voor CL. CAE. certificaatwaardige dieren.
De bokken dienen gevaccineerd te zijn tegen Q-Koorts
Deelname aan deze bokkenkeuring is voor eigen risico.
Bij afmelden van dieren, kan geen restitutie van het inschrijfgeld volgen.
Voor vragen e.d. Chr. Bos tel.0347-342086 / e.mail chr.bos@planet.nl
Voor deze keuring gelden de regels opgesteld door de RVV. ( zie catalogus )
Bent u aangesloten bij INR online. Druk dan uw status af en voeg hem bij de inschrijving.
U kan ook een copy van uw status bijvoegen.

.
i.v.m. het drukken van de catalogus.
Inschrijfformulier inleveren voor zaterdag 23 Juni 2012 bij:
Chr. Bos
Achthoven 14
Per e.mail: chr.bos@planet.nl

4128 LV. Lexmond

P.van Haperen Oranjestraat 82 5126 BR. Gilze
Per e-mail: pietvanhaperen@home.nl

Tel: 0347-342086

Tel: 0161-455096

p/s.
Zijn er in uw vereniging nieuwe bokhouders bijgekomen, stuur dan ook deze informatie even
door.
Bij voorbaat dank.
Chris Bos

Inschrijfformulier Bokkenkeuring

21-07-2012

Naam eigenaar:_.............................................
Adres: …………………………………………
Postcode: ................... Plaats: ……………… E-mail……………………………
De dieren worden vervoerd met veewagen (aanhangwagen) met kenteken:_.........................
Mijn bedrijf is certificaatwaardig CAE/CL.

Copy status bijgevoegd

De bokken op mijn bedrijf zijn gevaccineerd tegen Q-Koorts.
Handtekening inzender:…………………………….

Naam dier:

Geb. datum:
DAG-MND-JR

Nummer:

