
 
 

Meer informatie: http://dedageraad.club/  

 

 

Beste Geitenvrienden, 

 
 

Wij zijn van plan om een keuring te organiseren voor  C.W. waardige   

dieren. 
 
De locatie is: Manege Van de Fam Heuvelink 

  Vordenseweg 22 
  7231 PB Warnsveld 

  Tel: 0575-521921 
 

Keurings UBN nr: 625943 
 

d.d:  CW   13 juli 2019 
 

 

Wij willen morgens om 09.30 uur beginnen. 
Wij hebben ook een machtigingsformulier bijgevoegd om de benodigde e-I&R 

meldingen ten behoeve van aan- en afvoer van keuringen te melden in de centrale 
databank van het ministerie van LNV. en afmelden . 

Leest u ook de meegestuurde brieven aangaande gezondheidsverklaring en Q-koorts 
enting 
 

Er zal deze dag een inspecteur aanwezig zijn zodat u uw dieren kunt laten opnemen  
voor het stamboek. 

 
Gevraagd worden lammeren, oudere dieren en bokken. 

Van de rassen Wit, Toggenburger, Bont, Nubisch en Boergeit. 
Voor de Nubische dieren ook overlopers.  
Dit s.v.p. vermelden op het inschrijvingsformulier. 

U kunt uw dieren ook via onze website inschrijven voor deze keuring 
 

Het inschrijfgeld bedraagt € 3,00 per dier te voldoen op de keuringsdag. 

De opgegeven dieren dienen altijd te worden betaald. 

Verder dient u de gezondheidsverklaring, Brief t.b.v. Q-koortsenting  en 
vervoersdocument (Ook voor de terugreis) in te leveren bij de secretariaatstafel. 
Voor meer informatie kunt u ten aller tijde contact met mij opnemen. 

 
Vergeet u niet om het machtigingsformulier gelijk met het inschrijvingsformulier te 

sturen, we hebben namelijk het LNV relatienummer nodig. 
Namens het Bestuur, 

   B. Bierhof 
Tel: 0575-512412 
Email: info@dedageraad.club  
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Betreft:  Geitenkeuring “De Dageraad”  
 

 
Hierbij laten wij u een gezondheidsverklaring toekomen en hierover het volgende.  

De laatste jaren moest u steeds 5 dagen voor aanvang van de keuring uw dierenarts 
laten komen om uw dieren klinisch te laten onderzoeken.  
Vervolgens moest u deze gezondheidsverklaring meebrengen naar de keuring.  

Hier is het een en ander in gewijzigd.  
Het volgende staat vermeld in de eisen opgenomen in de  

Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoonosen 
en TSE's (geldend op 17-04-20014). 
 

▪ artikel 4.5,  (artikelen 49 t/m 52) 
▪ Artikel 50, lid 2 stelt dat de tentoon te stellen dieren binnen 5 dagen voorafgaand 

aan de tentoonstelling klinisch onderzocht moeten worden. 
  

opmerking:  

• niet in te zenden dieren hoeven dus niet onderzocht te 

 worden. 

• het onderzoek moet plaatsvinden voorafgaand aan de 
keuring. 

  

U hoeft uw dierenarts dus niet meer aan huis te laten komen.  

De dieren worden voordat ze gelost worden op het keuringsterrein door de dierenarts 

die ter plaatste aanwezig zal zijn klinisch onderzocht.  

Het is de bedoeling dat u de gezondheidsverklaring zo volledig mogelijk zelf invult en 

deze aan de desbetreffende dierenarts afgeeft, zodat hij alleen maar zijn handtekening 

hoeft te zetten onder de verklaring. 

Het een en ander zal iets meer tijd in beslag nemen als andere jaren en wij vragen uw 

begrip hiervoor. 

De dierenarts wordt door de vereniging betaald, doch wij vragen aan diegene die hier 

gebruikt van maakt een vergoeding van € 10,-  
  

Mocht u dit eerder door uw eigen dierenarts thuis willen laten doen, bent u daar vrij in. 
  

 
P.S. U kunt alsnog een gezondheidsverklaring van onze site halen  

          of deze kopiëren als u aan één formulier niet genoeg heeft. 
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Beste Geitenvrienden, 

Al vele jaren hebben we als geitenfok vereniging en geitenhouders te maken met 
regelgeving omtrent keuringen. Sinds een paar jaar is hier ook de verplichte q-koorts 
enting voor de geiten bijgekomen. 
Omdat er de afgelopen jaren keuringen zijn georganiseerd waar waarschijnlijk niet 
alles in orde was heeft RVO aangekondigd bij het Platform KSG (Platform 
Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders) dat ze strenger en vaker gaan 
controleren. Iets waar we als vereniging zeker rekening mee moeten houden. 
Het is daarom belangrijk dat we als organisatie en u als geitenhouders de zaakjes 
goed op orde hebben. 
Het platform geeft aan dat er eerst vertrouwen moet komen bij het ministerie, voordat 
er weer aan tafel gegaan wordt om keuringen laagdrempeliger te kunnen 
organiseren. 
Omtrent q-koorts en het enten daarvoor bestaat soms nog enige onduidelijkheid. 
Vandaar deze brief. De complete regelgeving kunt u ook nalezen via de volgende  
 
link: 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0022975/geldigheidsdatum_16-04- 
2015#51_511_ 
 
 
Artikel512 
Voor deelname aan onze keuringen kunnen lammeren jonger dan 3 maanden 
ongevaccineerd mee. Echter is het lam op de keurings dag tussen de 3 en 4,5 
maand, mag deze niet op de keuring komen omdat deze nooit volledig geënt 
kan zijn 
 
ENTEN 
Het eerste jaar moet het dier (vaak als lam) twee keer geënt te worden.  
Een basisenting en een vervolgenting.  
De jaren daarna moet er ieder jaar binnen een jaar een vervolgenting gegeven 
worden.  
Uw geiten moeten door een dierenarts ingeënt worden. 
 
 1ste enting (basisenting) : minimale leeftijd is drie maanden. 
 2de enting (vervolgenting) : minimaal drie weken na de eerste enting. 
 Drie weken na de laatste enting is uw dier volledig beschermt. 
 
Voorbeeld: 
 
Lam geboren voor:  01-03-2019 
1ste enting:   01-06-2019 
2de enting:   22-06-2019 
Beschermt:   10-07-2019 
 
Het jaar daarop krijgt het dier binnen een jaar na de laatste enting de jaarlijkse 
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vervolgenting. In dit geval dus voor 22-06-2019 

 
MELDEN  
 

Zijn uw dieren ingeënt voor q-koorts dan moet u dit binnen zeven dagen melden bij 
RVO. Dit is de zogenaamde “vlaggenmelding”. Dit kunt u doen via de website van 
RVO: https://mijn.rvo.nl/home   
Heeft u SG-online dan kunt u ook daar uw entingen doorgeven. De vlaggenmelding 
wordt dan automatisch bij RVO gedaan. Noteer bij de entingen het batchnummer van 
het flesje. Dit batchnummer heeft u nodig bij de vlaggenmelding. U vindt het 
batchnummer (Lot no) zowel op het flesje als op het doosje van het vaccin  
Het is belangrijk dat u deze vlaggenmelding doet. Bij keuringsdeelname zullen wij 
deze vlaggenmeldingen controleren.  
 
Belangrijk is dat uw dierenarts een formulier (bijv. de visitebrief) invult en ondertekent 
dat hij uw dieren ingeënt heeft voor q-koorts.  
Bij keuringsdeelname zullen wij u vragen om dit formulier mee te nemen naar het 
keuringsterrein.  
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Machtigingsformulier e-I&R meldingen keuringen 

 
 

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

 
LNV-RELATIENUMMER:  ....................................................  
 

 
Bij deze geef ik toestemming aan GEITENFOKVERENIGING DE DAGERAAD, 

de benodigde e-I&R meldingen ten behoeve van aan- en afvoer van keuringen te melden 
in de centrale databank van het ministerie van LNV. 

 
 
Datum:     .........................................................................  

 
 

Naam:  .........................................................................  
 

 
Handtekening:   .........................................................................  

 

 

S.V.P. gelijk met het inschrijfformulier terugsturen! 

 

Van: Naam:  ..................................................................  
 
Adres :  ..................................................................  

 
Postcode: .................................................................   

 

Plaats:  ..................................................................  
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