
 

 

Uitnodiging 

Op zaterdag 28 augustus 2021 zal -als de maatregelen met betrekking tot de COVID-19 het toelaten-  
de Landelijke CW-geitenkeuring worden 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 in verband met de klinische controle door de dierenarts. 
Aanvang van de keuring 9:30 uur.   
 
De Stichting Landelijke Geitenkeuring is, ondanks alle onzekerheden met betrekking tot de Corona maatregelen, met de 
voorbereidingen van een CW-geitenkeuring gestart. Het bestuur wil de hobbymatige en bedrijfsmatige geitenhouders 
uitnodigen om in te schrijven voor een mooie geitenkeuring. Het is bij uitstek de gelegenheid om onze Nederlandse Witte, 
Toggenburger-, Bonte-, Nubische-, Boer-, en Melkgeiten te promoten. 
 
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.  
 
Om de catalogus samen te stellen gebruiken we de gegevens uit het stamboekprogramma ZooEasy. 
Controleer of uw aangemelde dieren in dit programma vermeld staan én 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. 
Zijn de dieren nog niet eerder gevaccineerd?  
Dan krijgen ze twee keer een vaccinatie, met daartussen een periode van drie weken. ( basisvaccinatie + basisvaccinatie). 
Zijn de dieren vorig jaar al gevaccineerd? Dan is één keer vaccineren binnen het jaar voldoende. ( herhalingsvaccinatie). 
Geiten die naar een keuring gaan moeten minimaal drie weken voor de keuring worden gevaccineerd tegen Q-koorts. 

 
Door deel te nemen machtigt u ons om de dieren centraal aan- en af te melden bij de centrale database van RVO. 
 
Tijdens deze geitenkeuring wordt er gebruik gemaakt van het NOG-stimuleringsfonds en dit wil zeggen dat er geen 
inschrijfgeld verschuldigd is en de inzenders krijgen bij het afhalen van de neknummers bij het secretariaat een gratis 
catalogus uitgereikt. 
 

Voor meer informatie zie de website: https://www.stichtinglandelijkegeitenkeuring.nl/ 
 
Wij willen u vragen om bij deelname uw dieren uiterlijk 1 augustus 2021 aan te melden. 
 

Stichting Landelijke Geitenkeuring, 
 
Albert Kraaij 
06-53112900  / a.kraaij25@gmail.com 
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Inschrijfformulier voor de Landelijke Geitenkeuring op 28 augustus 2021 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  1 augustus 2021 mailen of sturen naar: 

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