Aan de inzenders van rundvee Wintershow Noord Holland 2019
Wederom wordt de wintershow gehouden in de locatie van de
Wieringermeerruiters aan de Hoornseweg te Middenmeer
Te bereiken vanaf de A7 ,afslag 12 (Middenmeer/Alkmaar) daarna rechtsaf na het WEA
kantoor weer rechts, na ongeveer 1500 meter links de Manege.
Aanvoer allen vanaf Middenmeer, Hoornseweg is deze dag éénrichtingsverkeer.
In de hal is roken verboden.
Omdat er nogal wat regels zijn zoals u zult weten, alvast het volgende:
de keuring is leptovrij, uw bedrijf dient Lepto Hardjo gecertificeerd te zijn. De keuring is IBR en BVD
vrij, zodat dieren van niet gecertificeerde bedrijven, hierop onderzocht dienen te zijn, en de
uitslagen bekent moeten zijn bij het secretariaat.
21 dagen regeling, Een bedrijf waar een rund wordt aangevoerd, wordt niet meer 21 dagen in
quarantaine geplaatst. De 21 dagen regeling geldt niet meer voor het gehele bedrijf, maar alleen
voor het dier dat op het bedrijf is aangevoerd. (naar de keuring is geweest)
Maximaal 5 dagen voor de wintershow moet de veearts uw dieren bekijken en verklaren dat ze
gezond zijn. De dierenarts en de eigenaar bevestigen beiden schriftelijk dat op het bedrijf geen
klinische verschijnselen zijn waargenomen van besmettelijke dierziekten.

Het origineel van de verklaring moet worden afgegeven op de dag van de wintershow aan
de organisatie.
Het is aan te raden om deze controle te organiseren met een ander bezoek zodat u zo weinig
mogelijk kosten heeft.
Het vervoer is een apart verhaal. Gaat u met een veevervoerder dan hoeft u niets te doen. Zij
voldoen aan de voorschriften. Heeft u een trailer achter de auto dan moet u een ontsmettingsboekje
hebben.
U mag zelf ontsmetten. Het nummer op de ronde plaat moet met het boekje corresponderen. Heeft
u een veewagen achter de tractor dan moet u deze veewagen voorzien van een opgelast of
ingeslagen nummer wat makkelijk leesbaar is voor de controleur. Dit nummer mag u zelf bedenken
b.v. postcode of UBN. Een chassis nummer is ook goed. Op dit nummer kunt u een ontsmettings
boekje aanvragen bij de regionale nVWA.
Voor de duidelijkheid men neemt geen genoegen met geverfde of op een bordje aangebrachte
cijfers. Dit is een soepele houding van de RVV waar goed mee te werken is.
Als u met een wagen zonder ontsmettingsboekje en nummer in Middenmeer verschijnt zullen de
dieren niet worden toegelaten.
Veel succes op de wintershow.
Met vriendelijke groeten,
Jaap Boon, secretaris

