STAMBOEK VERBETERD ROODBONT VLEESRAS
p.a. Kraloërweg 11, 7933 TA PESSE. Tel: 0528-241799
Email: beuke615@planet.nl
Pesse, 25-09-2019

Beste stamboekleden,
Op zaterdag 30 november vindt weer de Nationale Vleesvee Manifestatie (NVM) plaats in de
IJsselhallen, Rieteweg 4, 8011 AB Zwolle. Het belooft een prachtige dag te worden waarop
de deelnemers van alle vleesveestamboeken hun mooiste dieren zullen presenteren!
Óok U kunt deelnemen!
Wij zouden het fijn vinden om ook u met uw mooiste dieren te kunnen verwelkomen! Een
grote deelname verhoogt de spanning in de keuringsring! Het biedt u ook de mogelijkheid om
het kwaliteitsniveau van uw dieren te meten aan die van de andere deelnemende dieren.
De dieren die u wilt opgeven mmoeten STAMBOEK geregistreerd (S) zijn en in de
bloedvoering MINSTENS 62,5 %VRB hebben.
De GD-status is Lepto-vrij, IBR-veilig en BVD-vrij op dierniveau. Als uw bedrijf niet BVD
-vrij gecertificeerd is - dan bloed tappen en alle dieren die dan vrij zijn kunnen aangevoerd
worden op de keuring. Als dieren vrij zijn van BVD zijn ze voor hun leven vrij en hoeven
niet vaker getapt te worden . Dwz eenmalig tappen , dus eenmalig kosten voor BVD! Als uw
kalveren via oorbiopten op BVD zijn onderzocht en vrij zijn, dan graag de uitslagen ook
doorgeven aan: volenbeek@hetnet.nl.
De bedrijven die niet IBR-vrij gecertificeerd zijn dienen de uitslagen van de
bloedonderzoeken van het IBR-onderzoek en de IBR-vrij verklaring (bewijs van enting)
uiterlijk 28 november 2019 in te dienen bij de NVM-organisatie: volenbeek@hetnet.nl
Geef correct op welke dieren u mee denkt te nemen, want er worden geen bijschrijvingen
toegelaten en er kan ook niet worden geruild!
Als bestuur hopen wij op veel enthousiaste deelnemers met mooie dieren.
Het opgaveformulier (GD-formulier) MOET UITERLIJK zondag 13 oktober 2019 door
Evert Rozendaal zijn ontvangen.
Adres: Wolfsmelkhof 18, 9413 BD BEILEN
Of
Per mail: volenbeek@hetnet.nl
Als de inschrijvingen ontvangen zijn is het mogelijk dat er zonodig rubrieken worden
samengevoegd.
Het is aan te raden om uw verzekering ervan op de hoogte te stellen dat u met uw dieren een
tentoonstelling gaat bezoeken.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Marga van Beukelen, secr.

