
  
 

                              

Spierdijk, 15 januari 2022 

 

Beste keuringliefhebbers,                                                    

 

Op woensdag 2 maart 2022 hopen we weer een mooie koeienkeuring te kunnen organiseren 

ondanks alle coronaregels, in de manege van de Wieringermeerruiters te Middenmeer. 

Evenals voorgaande jaren is de kampioenskeuring jongere koeien direct na de individuele keuring van 

de jongere koeien. Tevens zal er ook nu weer worden gestreden tussen de VSC onderling, welke 

groep bestaande uit een 4 tal dieren afkomstig van tenminste twee eigenaren, als beste groep 

bekroond zal worden. Ook als u geen lid bent van een VSC, bent u van harte welkom. Gevraagd 

worden koeien met een levensproductie van meer dan 50.000 kg melk. De Wintershow wordt ook 

deze keer gehouden als een veilige rundveekeuring voor zowel IBR als BVD en Leptospirose Hardjo.  

Zie verder de bijlage voor toelichting veterinaire eisen 2022. 

De indeling van de ringen wordt op de ochtend van de keuring bekend gemaakt.  

Voorwaarden van inzending: 

• de erkende afstamming geregistreerd is bij CRV; 

• de melkproductieregistratie gefiatteerd is; 

• het bedrijf dient het laatste halfjaar klinisch vrij te zijn van IBR/IPV en andere besmettelijke  

ziekten;  

• aangevoerde dieren dienen afkomstig te zijn van bedrijven met een vrije status voor leptospirose; 

• aangevoerde dieren van niet gecertificeerde BVD vrij bedrijven, dienen onderzocht te zijn op BVD 

virus, alleen BVD virus vrije dieren worden op de keuring toegelaten; 

• de Wintershow kent een vrije IBR status; 

• in alle gevallen waarin het vraagprogramma niet voorziet, beslist het bestuur. 

  



  
 

1) doorhalen wat niet van toepassing is 

OPGAVEFORMULIER “WINTERSHOW NOORD-HOLLAND” 

 

Naam veehouder: ............................................................... 

Adres: ...................................................................... 

Postcode: …………………… Woonplaats: ............................................... 

Telefoonnummer: ………………………………… 

E-mailadres: ….……………………………………………………… 

UBN: .............................................. 

Lid VSC: ……………………………………………………………. 

IBR en BVD gecertificeerd? JA / NEE 1) 

volledig invullen a.u.b. 

naam van het dier levensnummer 

................................................................................. ........................................... 

................................................................................. ........................................... 

................................................................................. ........................................... 

................................................................................. ...........................................  

................................................................................. ...........................................  

................................................................................. ........................................... 

................................................................................. ...........................................  

................................................................................. ........................................... 

................................................................................. ...........................................  

................................................................................. ........................................... 

Opgave tot 29 januari 2022 bij uw VSC of bij Kees Conijn (tel.: 06-13397335 of e-mail: 

secretaris@wintershow-noordholland.nl).               


