
 

 

Uitnodiging 

Op zaterdag 14 september wordt de Landelijke CW geitenkeuring gehouden.  
Deze keuring zal plaatsvinden in Manege Hippisch Verband Putten, Halvinkhuizerweg 80, 3882LA Putten  
Aanvoer van de dieren tussen 8:00 en 9:00 uur, ivm. de klinische controle door de dierenarts. 
Aanvang van de keuring 9:30 uur.   
 
De Stichting Landelijke Geitenkeuring is druk bezig met de voorbereidingen voor deze keuring.  
Het voornemen is om voor de hobbymatige en bedrijfsmatige geitenhouders een mooie dag te organiseren. 
Naast de grote belangstelling van deelnemers aan de Landelijke keuring tijdens het Geiten Event in 2018 te Zwolle, 
hoopt de Stichting Landelijke Geitenkeuring wederom op een groot aantal inschrijvingen om er ook deze keer 
weer met z’n allen een geweldige keuring van te maken. 
 
De Stichting nodigt hierbij alle geitenfokkers uit om met hun CW-dieren naar Putten te komen. 
Het is bij uitstek de gelegenheid om onze Nederlandse Witte, Toggenburger-, Bonte-, Nubische-, Boer-, en 
Melkgeiten te promoten. 
 
We hopen tijdens deze dag veel hobbymatige en professionele geitenhouders met hun dieren te treffen om er 
weer een onvergetelijke dag van te maken. 
 
Aan deze keuring kunnen deelnemen:  
-Lammeren en melkgevende Witte, Toggenburger, Bonte en Nubische geiten.  
-Nubische overlopers. (Dit op het inschrijfformulier vermelden) 
-Lammeren en geiten van het ras Boergeit. (Graag opgeven of geiten al of niet gelamd hebben).  
-Geregistreerde Melkgeiten.  
 
We gebruiken de gegevens uit het stamboekprogramma ZooEasy.  
Controleer of uw aangemelde dieren in dit programma vermeld staan en op uw naam staan. 
 
Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geiten-gezondheidscertificaat, er wordt navraag gedaan bij de GD. 
De dieren moeten volledig gevaccineerd zijn tegen Q-koorts of mogen jonger zijn dan 3 maanden. 
 
Door deel te nemen machtigt u ons om de dieren centraal aan- en af te melden bij de centrale database van RVO. 
 
Het inschrijfgeld is € 4,00 per dier. Graag vooraf overmaken op rekeningnummer  
NL76 ABNA 0591 098 180  
t.n.v. St. Land. Geitenkeuring te Groenekan. 
 
Voor meer informatie zie de website: 
Stichting landelijke geitenkeuring / www.stichtinglandelijkegeitenkeuring.nl 
 
Wij willen u vragen om bij deelname uw dieren uiterlijk 14 augustus aan te melden. 
 

Stichting Landelijke Geitenkeuring 

Albert Kraaij 
06-53112900  / a.kraaij25@gmail.com 

 
 

http://www.stichtinglandelijkegeitenkeuring.nl/
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Inschrijfformulier voor de Landelijke Geitenkeuring op 14 september 2019 te Putten. 
 
Naam:      ______________________________ 
Adres:      ______________________________ 
Postcode, woonplaats: ______________________________ 
Telefoonnummer:         ______________________________ 
UBN:                                ______________________________ 
Relatienummer:            ______________________________ 
 
Ingezonden dieren dienen CAE en CL gecertificeerd te zijn.  
De dieren moeten volledig gevaccineerd zijn tegen Q-koorts of mogen jonger zijn dan 3 maanden. 
 

Gegevens dieren: 
     Naam    Levensnummer     Geboortedatum       Ras 

1)      

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

15) 

 
Inschrijfformulier kunt u uiterlijk  14 augustus 2019 mailen of sturen naar: 

              Corrie Hoorweg, 
                          Kreekkant 4, 
                          3264 LW Nieuw Beijerland, 
                          e-mail: cjhoorweg@hetnet.nl 
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