
 

 

 

 

Geachte inzender, 

 

Dit jaar organiseren wij de fokveedag op zaterdag  8 augustus 2015. 

 

U kunt met dieren in 4 verschillende klassen meedoen. De definitieve indeling wordt op de 

dag zelf gemaakt. Globaal zal deze als volgt zijn:  

 

Vaarzen:                        geboren na 15 april 2012, maximaal 1 x gekalfd 

Midden klasse:              geboren tussen 15 april 2010  en 15 april 2012,  maximaal 3x gekalfd 

Oudere dieren :             geboren   voor 15 april 2010 

Superproduktieklasse:   Levensproductie meer dan 70.000 kg melk. 

 De eerste 3 geplaatste dieren uit de productieklasse strijden mee in de  kampioenskeuring van 

de oudere koeien.  

 

De data gelden als richtlijn, indien nodig kan de commissie hiervan afwijken. Voor de jeugd 

is er een voorbrengwedstrijd, waarbij per rubriek ook de beste kalveren worden aangewezen.  

 Voor deelnemers vanaf 13 jaar is er een aparte rubriek voorbrengen met pinken. Mits 

voldoende deelname zal voor deze deelnemers een aparte instructieavond /- middag worden 

georganiseerd. Let bij opgave op een passende grootte van het pink bij de deelnemer.  

 

Tip: als u kalveren / pinken voor BVD of IBR moet onderzoeken: tap en ent voor uw 

kind (eren) minimaal 1 reservekalf extra mocht er onverhoopt iets niet gaan zoals 

gehoopt! Dit voorkomt teleurstellingen.   

 

Tijdens de fokveedag is er een aparte competitie voor bedrijfsgroepen. Een bedrijfsgroep 

bestaat uit 4 dieren van hetzelfde bedrijf.  

 

Een samenvatting van de wegwijzer rundveemanifestaties van de GD is bijgevoegd en ook na 

te  lezen op u op de website  www.fokveedaghellevoetsluis.nl .  

 

Als een bedrijf niet officieel gecertificeerd is voor BVD en/of  IBR dienen van de 

bloeduitslagen van de in te zenden dieren kopieën ingezonden worden. De vraag is dan om ze 

op tijd in te sturen. Om het een en ander overzichtelijk te houden is er een agenda opgesteld.. 

Deze is meegestuurd en tevens op de website te vinden.  

 

Neemt u voor het eerst deel aan de fokveedag en / of wilt u graag hulp bij het uitzoeken van 

uw koeien of advies over de voorbereiding ? We helpen u graag met raad en daad.  

 

Bel iemand van de commissie: 

Bert Poot   06- 12138683 

Stefan Mulder   06- 46035556 

Rene de Wit:    06- 23152881 

Cor-Rens van Schie:   06- 10011346 

Bart Eikelenboom:   06- 18546645 

Wouter v/d Kooij:   06- 30304309              

 

 

of een van de adviseurs:  

Jan Willem Hoftijzer:  06-20401130 

Addy Moree:   06-20364459 

Cees v/d Wekken:   06-21641768 

http://www.fokveedaghellevoetsluis.nl/

