
 

Vraagprogramma Fokveedag Putten      blz   1                 
 

Vraagprogramma 
Fokveedag Putten 
Zaterdag 21 maart 2020 
9.15 – 15.00 uur 
Manege Hippisch Verband Halvinkhuizerweg 80, 3882 LA Putten 

 

 

De fokveedagcommissie van VVB Veluwe-IJsselstreek in Nunspeet is samen met AERES MBO Barneveld, weer 
begonnen met de voorbereidingen voor de jaarlijkse fokveedag . We hopen wederom op een geslaagd evenement. 

 

Het vraagprogramma is als volgt:  

 Zwart- en roodbonte melkgevende koeien: 
o (RB minimaal 30 stuks). Vaarzen: max. afkalfleeftijd 2.09 jaar. 

 Bedrijfsgroepen:  
o Er worden 3-tallen opgesteld. Rubrieksindeling naar bedrijfsgrootte. Alleen voor leden van 

VVB Veluwe IJsselstreek. 
 Kalveren: 

o (geb. na 01-07-2019) en geleider (min 5 jaar, max 14 jaar) afkomstig uit werkgebied van VVB 
V.IJ. Beoordeeld wordt op 3 onderdelen;  voorbrengen, toilet en exterieur. 

 Pinken: 
o (geb. vóór 01-04-2019) met als geleider de oudere jeugd uit werkgebied VVB V.IJ. 

Beoordeling op 3 onderdelen; voorbrengen, toilet en exterieur. (minimaal 6 stuks) 

o Een toplijn (max 3 cm) aanbrengen is deze keuring weer toegestaan. 
o Ribben niet uitscheren.  
o Buikhaar laten staan is vrije keuze. 
o De toplijn moet door de deelnemer zelf aangebracht worden, hierop wordt 

toegezien door de organisatie, bij niet opvolgen van deze regels, worden géén 
waarschuwingen uitgedeeld, maar volgt er directe diskwalificatie! 

 

 100 tonners: We hopen op een grote groep van deze toppers! 
 

 Leerlingen AERES MBO Barneveld: 5 á 6 rubrieken 
 

 Jersey-rubrieken: Ook dit jaar willen we graag weer enkele rubrieken jerseys realiseren. 
 

 

 

Aandachtspunten 

 Er mogen geen toplijnen aangebracht worden. (behalve bij de pinken) 

 Koeien met horens worden niet toegelaten. 

 De dieren dienen schurftvrij te zijn. (ook geen kale plekken meer als gevolg van) 

 De aanwezige koeien/kalveren worden door de VVB in I&R aan- en afgemeld. 
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LEPTO: 

 Bedrijven dienen Leptovrij te zijn. 
 
BVD: 

 Bedrijven dienen BVD-gecertificeerd-vrij te zijn, wanneer niet; dan bloed tappen van in te zenden dieren 
en laten onderzoeken op BVD-VIRUS niet op antistoffen. Bij kalveren is de uitslag van de oorbiopten 
voldoende. 
 

IBR: 

 IBR vrij gecertificeerd bedrijf (let op: dit is niet Tankmelkvrij): Hoeft geen actie te ondernemen. 
(dierenartsen adviseren vaak wel om één enting te doen).  

 IBR overige melk leverende bedrijven: Bloed tappen van dieren die naar de keuring gaan, bloed wordt 
onderzocht op antistoffen. Vervolgens 2x enten. 1e enting vóór 15 feb 2020, 2e enting vóór 7 mrt 2020 
Wanneer bedrijf in entprogramma zit, volstaat bloed tappen en hoeft er niet geënt te worden. Laatste 
enting moet dan wel na 21-09-2019 gebeurd zijn. Anders 2x vaccineren met dood vaccin, 1e enting vóór 
15 feb 2020, 2e enting vóór 7 mrt 2020.  

 IBR niet melkleverende bedrijven: Bloed onderzoeken op antistoffen en 2x vaccineren met dood vaccin. 
1e enting vóór 15 feb 2020, 2e enting vóór 7 mrt 2020. 

Zie ook bijlage voor het stappenplan IBR. 
 
 

 Aan de dierenarts het ubn 2671406 van de fokveedag doorgeven, zodat de uitslagen zowel bij veehouder als 
bij de VVB binnenkomen. 

Deelname aan de fokveedag heeft mogelijk wel gevolgen voor de bedrijfsstatus, want die regeling is 
ongewijzigd. De 21-dagenregeling geldt alleen voor de dieren die op de keuring zijn geweest. Dit geld alleen 
voor verkoop, van keuring tot keuring is géén probleem. 

 

Keuring 

 Opstellen in de rubrieken van de minste naar de beste. 

 Kampioenskeuring: hieraan nemen deel 1a, 1b. 

 Algemeen kampioene: Rood- en Zwartbont en Jersey afzonderlijk. 

 Kampioen bedrijfsgroep: uit de 1a-groepen. 

 Aanwijzen kampioenes: per leeftijdsgroep blijven 4 dieren over.  

 Dagkampioene; Beste van de Algemeen Kampioenen RB, ZB en Jersey 

 

Aanmeldingen: vóór 1 februari 2020 bij uw buitendienstmedewerker (o.v.v. uw e-mailadres! Dit is nodig 
voor verdere communicatie over de fokveedag) 

 

 Op 14 april 2020 is de Slotavond, met tevens de prijsuitreiking. 
 
 
 
Namens de fokveedagcommissie:        Jacoline van Dijk, jacoline@vvbveluwe-ijsselstreek.nl 
            VVB Veluwe IJsselstreek - Industrieweg 62 – 0341-264058 

mailto:jacoline@vvbveluwe-ijsselstreek.nl


Stappenplan IBR 

Fokveedag Putten 21 maart 2020 

 

IBR Status bedrijf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er wordt van u verwacht dat u 

de dieren die naar de fokveedag 

komen twee keer vaccineert 

met, bij voorkeur, dood vaccin 

én laat bloedtappen voor 

onderzoek op IBR-antistoffen. 

Bloedonderzoek IBR-antistoffen 

in februari 2020. Vaccineren: 1e 

voor 15 feb, 2e voor 7 mrt 2020.  

U hoeft alleen bloed 

te tappen. 

Bloedonderzoek op 

IBR-antistoffen bij 

dieren die naar de 

fokveedag komen 

moet in februari 2020 

gedaan worden 

Voor deelname moet er een volledige IBR-verklaring 

worden ingevuld door inzender en dierenarts. Deze 

verklaring en de bloedonderzoeksuitslag dienen uiterlijk 6 

maart bij ons binnen te zijn. Zonder verklaring geen 

deelname aan de keuring! 

Vaccinatie voor 

21-9-2019 
Als uw bedrijf gecertificeerd 

vrij is hoeft u niets te 

ondernemen. Wel word er  

aangeraden uw dier voor de 

keuring, voor 7 maart 2020, 

te vaccineren met, bij 

voorkeur, dood vaccin 

Niet IBR vrij + geen 

vaccinatieprogramma 

(Niet melkleverende 

bedrijven) 

IBR 

vaccinatieprogramma 

Vaccinatie na 

21-9-2019 

IBR-vrij 

Wanneer bovenstaande vragen oplevert, raadpleeg uw dierenarts.  

Of bel naar het kantoor van VVB Veluwe IJsselstreek 0341-264058 
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