
 

 
 

 

Tentoonstellingsvereniging “De Zuidwesthoek” 

 
 

 

Dierenartsverklaring “De Zuidwesthoek  Winteravondshow” 16 dec. 2022 

 

 

Dierenarts:                                                       Veehouder: 

Naam:________________________             Naam:____________________ 

Adres:________________________   Adres:____________________ 

Postcode:_____________________   Postcode:__________________ 

Plaats:________________________     Plaats:____________________ 

Tel:__________________________     Tel:_______________________ 

DAP nummer:___________________  UBN nummer:_______________ 

 

• Ingezonden dier is afkomstig van een gecertificeerd lepto-vrij bedrijf. 

• De inzender/eigenaar verleent de organisatie hierbij toestemming tot het inzage 

hebben van de gezondheidsstatus van het bedrijf. 

• De inzender/eigenaar verleent hierbij de organisatie toestemming om de afvoer 

van en de aanvoer aan het rundveebeslag, binnen drie dagen na bovengenoemde 

datum te melden aan het I&R systeem. 

• Tegemoetkoming kosten voor de winteravondshow: € 30,- per ingezonden koe en       

€ 20,- per ingezonden pink en/of kalf. 

• Bankrekeningnummer:_NL________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gezondheidsstatus: 

 

IBR vrij: ja/nee 

 

De keuring is IBR veilig. Dus alleen IBR-vrije dieren worden toegelaten. Van alle aan te 

voeren dieren, ook die afkomstig zijn van IBR-vrij gecertificeerde bedrijven, moet een 

negatieve IBR gE antistoffen Elisa (serum) uitslag in bloed bekend zijn. De uitslag 

van het onderzoek is 8 weken geldig. Houd rekening met de verwerkingstijd van het 

monster en laat op tijd bloed tappen bij uw dier(en).  

 

Tevens geldt voor dieren van niet-IBR-vrije bedrijven dat ze gevaccineerd moeten 

worden tegen IBR. Voorwaarde is dat het dier in de periode van uiterlijk 6 maanden tot 2 

weken voor de keuring is gevaccineerd. Wanneer het bedrijf bijvoorbeeld deelneemt aan 

de IBR vrij route vaccinatie is het niet noodzakelijk het dier nogmaals te vaccineren. 

Let op! De geldigheid van de vaccinatie is maximaal 6 maanden.  

 

Voor dieren van IBR-vrije bedrijven is het enten optioneel. Enten kan met een 

geïnactiveerd gE-negatief IBR-vaccin (dood vaccin, uiterlijk 5 weken ( = uiterlijk 11 

nov.) en 2 weken (= uiterlijk 2 dec.) voor de show of eenmalig met een levende 

entstof uiterlijk 4 weken voor de show (= uiterlijk 18 nov.) volgens het voorschrift 

van de fabrikant.  

 

Betreffende de vaccinaties is het raadzaam met uw dierenarts te overleggen.  
 
Als uw dier door de dierenarts onderzocht wordt op IBR (IBR gE), graag op het 

inzendformulier van de dierenarts als extra adressant de Zuidwesthoek 

vermelden. Zo komt de uitslag automatisch bij het secretariaat binnen; 

Gegevens Zuidwesthoek: 

UBN: 6197546 

Relatienummer GD: 3098949 

Postcode: 8355 CC 

 

 

Alleen invullen, indien niet IBR vrij: 

 

Ondergetekende, (naam dierenarts of stempel) ________________________________ 

verklaart hierbij, dat hieronder vermelde dier(en) op dd. ….-….-2022 en ….-….-2022 zijn 

geënt met IBR vaccin ________________________________ 

 

 

BVD gecertificeerd: ja/nee 

 

De keuring is BVD veilig. Dus alleen BVD-vrije dieren worden toegelaten. Van alle aan 

te voeren dieren, ook die afkomstig zijn van BVD-vrij gecertificeerde bedrijven, moet 

een negatieve BVD-virusuitslag bekend zijn. 

 

Dieren die eerder BVD vrij zijn ondervonden hoeven niet opnieuw onderzocht te worden 

mits het rund in geval van bloedonderzoek op dat moment ouder was dan 1 maand. Wel 

moet een kopie van de uitslag naar ‘de Zuidwesthoek’ gestuurd worden 

(infodezuidwesthoek@gmail.com). Als uw dier door de dierenarts onderzocht 

wordt op BVD, graag op het meldingsformulier van de dierenarts als extra 

adressant de Zuidwesthoek vermelden. Gegevens zie bovenstaand. Dan komt de 

uitslag automatisch bij het secretariaat binnen. 

 

 



Klinisch onderzoek inzake besmettelijke dierziekten: 

 

De dieren dienen binnen 5 dagen voorafgaand aan de keuring door een dierenarts 

klinisch te hebben onderzocht. 

Ondergetekenden verklaren dat op ____december 2022 door een dierenarts een 

algemeen klinisch onderzoek is uitgevoerd van: 

 

 

Gegevens koe(ien), pink(en) en/of kalf/kalveren: 

 
Naam:                                         geb. datum:                        levensnummer: 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

 

Bij de inspectie zijn: 

 

1. op het moment van het algemeen onderzoek bij de op het formulier aangegeven 

dieren geen klinische verschijnselen vastgesteld, die kunnen wijzen op de 

aanwezigheid van een besmettelijke ziekte. 

2. naar verklaring van de houder bij de overige dieren uit de koppel geen 

verschijnselen vastgesteld, die kunnen wijzen op aangifteplichtige dierziekten. 

3. tijdens het bezoek bij de, aan de dierenarts getoonde koppelgenoten op het oog 

geen verschijnselen vastgesteld van aangifteplichtige dierziekten. 

 

 

 

 

 

 

Handtekening dierenarts:                                 Handtekening eigenaar: 

 

 

 

_______________________      _______________________ 

 

 

 

 

 

 

Vervoermiddel: Indien geregistreerd of voorzien van kenteken, hieronder nummer 

vermelden: 

 

……………………………………………………………………….. 

N.B. denk aan het ontsmettingsboekje bij eigen vervoer. 

 

Deze verklaring kan maximaal 5 dagen voor en tot en met de dag van de 

keuring gegeven worden aan Anick Timmerman of Corné Graveland. Het is ook 

mogelijk deze verklaring af te geven voor het lossen van de dieren op de 

keuringsdag. 


