
 

Stichting Vleesvee Manifestatie 

Hulshorst 

Geachte deelnemer, 

Op zaterdag 14 maart 2020 organiseren wij voor de 12e keer de veekeuring in 

Hulshorst voor Belgisch Witblauw en Verbeterd Roodbont. Het betreft hier 

géén Stamboekkeuring en deelname aan de keuring is gratis. 

De keuring zal plaatsvinden in manege “De Bullen Enk”, Brandsweg 1, 8077 

SK Hulshorst. 

Voor deelname dienen de bedrijven Gecertificeerd Leptovrij te zijn. 

Indien u wilt deelnemen aan deze keuring dient u het inschrijfformulier zo 

volledig mogelijk in te vullen. Bij ondertekening gaat u akkoord met de 

voorwaarden van de keuring en geeft u toestemming om uw gegevens en die 

van uw dieren te publiceren in het keuringsboekje en op de keuring zelf. 

U kunt dieren van alle leeftijden inschrijven. De indeling van de rubrieken zal 

gebeuren als alle inschrijvingen binnen zijn, waarbij de rubrieken naar leeftijd 

ingedeeld worden. Op deze wijze hopen wij grote leeftijdsverschillen binnen 

rubrieken zoveel mogelijk te voorkomen. 

Inzenden zal op eigen risico geschieden. 

  



Inschrijven 

Het “Inschrijfformulier” stuurt u samen met de “Verklaring voor de 

Gezondheidsdienst” vóór 15 februari 2020 naar de volgende personen. 

Voor Verbeterd 
Roodbont: 

Fréderique Aussems Bij voorkeur via de mail:  
Wisentweg 22 keuringhulshorst@gmail.com 
8251 PC Dronten  
06-40185656  

Voor Belgisch 
Witblauw: 

Joost Polinder  
Molenweg 2  
8081 BK Elburg  
06-83124344  

 

Mochten er eventueel dringende vragen zijn, of ontstaan door bijzondere 

omstandigheden wijzigingen, dan kunt u bellen naar de betreffende 

contactpersoon voor uw dieren. 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van de Stichting Vleesvee Manifestatie Hulshorst 

Bijlagen: 

Inschrijfformulier 

Verklaring voor de Gezondheidsdienst 

  



Inschrijfformulier 

Naam:  

 
UBN:  Adres:   

 
Postcode:   Woonplaats:   

 

Geachte deelnemer, 

Graag het onderstaande formulier zo volledig mogelijk invullen. In de eerste 

kolom het levensnummer en in de tweede kolom de geboortedatum van het in 

te zenden dier. Verder in de derde en vierde kolom wegstrepen wat niet van 

toepassing is op het betreffende dier. Bij meerdere dieren graag deze pagina 

kopiëren. 

Levensnummer: Geboortedatum: 
Mannelijk/
Vrouwelijk* 

Verbeterd 
Roodbont/Belgisch 

Witblauw* 

  M/V VRB/BBL 

  M/V VRB/BBL 

  M/V VRB/BBL 

  M/V VRB/BBL 

  M/V VRB/BBL 

*Graag wegstrepen wat niet van toepassing is. 

Voor bedrijfsgroepen en overige graag wegstrepen wat niet van toepassing is. 

Voor de bedrijfsgroepen geld dat 3 dieren mee mogen doen (maximaal en 

minimaal) verder geld voor de onderdelen koe met afstammelingen en 

afstammelingen van 1 stier dat er minimaal 3 dieren mee moeten doen. Voor 

een zoogstel geld moeder en eigen kalf (geen embryo), in het bijzondere geval 

van een meerling mogen de andere kalveren ook in de ring. 

Onderdeel Deelname Wel/Niet en leeftijdsgroep* 

Bedrijfsgroep mannelijk Wel/Niet 
tot 1 jaar/1 tot 2 jaar/2 jaar en 
ouder 

Bedrijfsgroep vrouwelijk 
Wel/Niet tot 1 jaar/1 tot 2 jaar/2 jaar en 

ouder 

Koe met afstammelingen Wel/Niet  

Afstammelingen van 1 stier Wel/Niet  

Zoogstel Wel/Niet  

*Graag wegstrepen wat niet van toepassing is. 

Handtekening deelnemer: 

 



Verklaring voor de 

gezondheidsdienst 

Naam:  

  
UBN:   

 

Aan de deelnemers van de keuring in Hulshorst op 14 maart 2020: 

Deelname aan de keuring in Hulshorst is voor eigen risico. De organisatie van 

de keuring in Hulshorst kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor 

wijzigingen van de dierziekte status van uw bedrijf als gevolg van deelname aan 

de keuring. 

Voor het organiseren van de keuring in een ondertekende verklaring nodig van 

de deelnemer met betrekking tot de bedrijfsstatus en het gezamenlijk melden 

van de runderen aan het I&R-systeem. 

A. De ondergetekende machtigt de organisatie van de keuring in Hulshorst om 

ten behoeve van de controle van de gezondheidsstatus van de runderen die 

op 14-03-2020 zijn aangevoerd op de keuring in Hulshorst eenmalig van de 

gezondheidsstatus en laboratoriumuitslagen van het rundveebeslag met 

UBN                                    op te vragen bij de Gezondheidsdienst voor Dieren. 

 

B. De ondergetekende machtigt de organisatie van de keuring in Hulshorst om 

van de runderen die naar de keuring op 14-03-2020 in Hulshorst zijn 

ingezonden, de afvoer van en de aanvoer aan het rundveebeslag met het 

UBN                                    binnen 3 dagen na de bovengenoemde datum te 

melden aan het I&R-systeem. 

 

Handtekening deelnemer: 

 

De in te zenden runderen zijn*: 

  

  

  

  

  

  

*Bij een grote inzending dit formulier graag kopiëren. 


