
Uitnodiging en inschrijfformulieren NATIONALE KEURING 2019 - Witte Texelaars   

Geachte schapenfokker,

Hierbij ontvangt u de inschrijfformulieren voor Witte Texelaars t.b.v. de Nationale Texelaarkeuring 2017. 

Deze zal worden gehouden op zaterdag 24 augustus 2019
De keuring zal plaatsvinden vanaf 10.00 uur in de Manege de Oranjehal te Bentweideweg 25, Wenum-Wiesel Apeldoorn.

Voor het aan en afmelden van dieren voor de I&R regelgeving zal gebruikt worden gemaakt van een internet programma. 

U dient ons hiervoor te machtigen via het machtigingsformulier. 

Er kunnen alleen maar dieren worden meegenomen die ook zijn opgegeven.

De inzenders gaan akkoord met de volgende fokdagregels:

1) Alleen inzending van dieren van zwoegerziektevrij-certificaatwaardige bedrijven is toegestaan en 

    Alle aanwezige dieren dienen te zijn ingeent tegen Q-koorts en gevlagd.

    Anderhalf jarige en oudere rammen dienen het genottype ARR/ARR te hebben!

2) Aanvoer van de dieren moet geschieden tussen 07.00 en 09.00 uur

3) De aangevoerde dieren dienen minimaal 21 dagen aaneengesloten op het bedrijf van herkomst

    aanwezig te zijn geweest.

4) Gedurende deze periode mogen geen evenhoevige dieren aan het bedrijf zijn toegevoegd

5) Het inschrijfgeld bedraagt 5,- euro per dier

6) Voor het vervoer naar de keuring mogen schapen van verschillende bedrijven in één vervoermiddel

     verzameld worden. Na afloop van de fokdag dienen deze dieren door hetzelfde vervoermiddel naar het

     bedrijf van herkomst gebracht te worden.

7)  U dient zelf zorg te dragen voor het ontsmetten van uw veekar en het invullen van het ontsmettingsboekje.

8)  Zowel bij aankomst als bij vertrek dienen de aanwijzingen van de fokdagmedewerkers te worden opgevolgd.

9)  Alle dieren mogen maar 1 maal voorkomen in een rubriek.

10) De dieren mogen niet zijn gecoupeerd behalve toegestane jaren, diskwalificatie volgt.

11) Toiletteren alleen volgens de regels van het NTS en TSNH. Overmatig knippen kan worden afgestraft.

12) Oude ooien en éénjarige ooien gezoogd dienen de lammeren zelf grootgebracht te hebben.

13) Het bestuur behoudt zich het recht voor om rubrieken samen te voegen.

14) Men mag de dieren niet inladen voordat de laatste prijzen zijn uitgereikt.

15) Alle dieren moeten terug naar het bedrijf van herkomst.

16) Opgave van dieren dient te gebeuren met stamboeknr + volgnr (bv. 26037-00600) en I&R-nummer.

Wij wensen u een succesvolle, maar bovenal een plezierige fokdag toe.  

Formulieren dienen uiterlijk 19 juli binnen te zijn bij Filippus Hoekstra!

!!! Vergeet de ingevulde machtingsformulier niet mee te sturen !!!

Filippus Hoekstra

Achttienenweg 1

9261 XT EASTERMAR

Tel: 06-41167571

E-mail: opgavenationalefokdag@gmail.com





Vraagprogramma Nationale keuring Witte Texelaars

Nationale keuring 2019

Zaterdag 24 augustus 2019

Manege De Oranjehal - Bentweideweg 25 7345 AL Wenum-Wiesel (Apeldoorn)

Aanvang:  10.00 uur

Vraagprogramma Witte Texelaars

Rubriek 1       Rammen geb. 2016 en eerder

Rubriek 2       Rammen geb. 2017

Rubriek 3       Rammen geb. 2018

Rubriek 3A     Rammen geb. 2018 hogere vruchtbaarheid (+0,09 of meer)

Rubriek 4       Ramlammeren enkeltal

Rubriek 5       Ramlammeren tweetal (voor fokkers tot maximaal 25 afgelamde ooien)

Rubriek 6       Ramlammeren drietal (voor fokkers tot maximaal 35 afgelamde ooien)

Rubriek 7       Ramlammeren viertal

Rubriek 8       Oudere ooi met 2 ramlammeren

Rubriek 9       Oudere ooi met ram- en ooilam

Rubriek 10     Oudere ooi met 2 ooilammeren

Rubriek 11     Oudere ooi met 3 of meer lammeren

Rubriek 12     Anderhalfjarige ooi met ramlam

Rubriek 13     Anderhalfjarige ooi met ooilam

Rubriek 14     Anderhalfjarige ooi met 2 lammeren

Rubriek 15     Oudere ooien enkeltal

Rubriek 16     Oudere ooien tweetal (voor fokkers tot maximaal 25 afgelamde ooien)

Rubriek 17     Oudere ooien drietal (voor fokkers tot maximaal 35 afgelamde ooien)

Rubriek 18     Oudere ooien viertal

Rubriek 19     Anderhalfjarige ooien niet gezoogd enkeltal

Rubriek 20     Anderhalfjarige ooien niet gezoogd tweetal (voor fokkers tot maximaal 25 afgelamde ooien)

Rubriek 21     Anderhalfjarige ooien niet gezoogd drietal (voor fokkers tot maximaal 35 afgelamde ooien)

Rubriek 22     Anderhalfjarige ooien niet gezoogd viertal

Rubriek 23     Anderhalfjarige ooien gezoogd enkeltal

Rubriek 24     Anderhalfjarige ooien gezoogd tweetal (voor fokkers tot maximaal 25 afgelamde ooien)

Rubriek 25     Anderhalfjarige ooien gezoogd drietal (voor fokkers tot maximaal 35 afgelamde ooien)

Rubriek 26     Anderhalfjarige ooien gezoogd viertal

Rubriek 27     Ooilammeren tweetal (voor fokkers tot maximaal 25 afgelamde ooien)

Rubriek 28     Ooilammeren drietal (voor fokkers tot maximaal 35 afgelamde ooien)

Rubriek 29     Ooilammeren viertal

Rubriek 30    duurzaamheidsklasse  ooien van minimaal 5 jaar oud met 3 nakomelingen van 

verschillende jaargangen, met                     uitzondering van lammeren van dit jaar.

De commissie houdt het recht voor om rubrieken samen te voegen.

De inschrijftermijn sluit 19 juli.



Q-koorts entingen!

De overheid houdt nog steeds vast aan de verplichte Qkoorts enting.

De entingen voor de Qkoorts dienen voor de lammeren en schapen die nog nooit geënt zijn, 

tweemaal uitgevoerd te worden, de dieren die vorig jaar al geënt zijn hoeven maar 1 keer. 

LET OP, entingen zijn 1 jaar geldig dus als uw dieren van de winter 

zijn geënt hoeft dat nu niet meer. 

De uiterste data voor enten is:

1e enting voor 13 juli

2e enting voor 3 augustus

Nadien moet u dit vastleggen in het systeem van de RVO site.

Hier een korte uitleg over het vastleggen van de vlagmelding:

U logt in op de RVO site 

Ga naar meldingen

Vastleggen meldingen

Diervlagmelding 

Vlagsoort = herhaling - vaccinatie 2019

Datum laatste enting

Stallijst selecteren en geef het geënte dier(en) een vinkje

Klik op volgende 

Vastleggen melding

Met vriendelijke groet, 

De fokdagcommissie Nationale Keuring 2019

  

  



MACHTIGING FORMULIER e-I&R MELDINGEN KEURINGEN

Van:        Naam:

              

               Adres:

               Postcode:

               Plaats:

               Stamboeknummer inzender:

               UBN inzender:

               RVO.nl relatienummer inzender:

Bij deze geef ik toestemming aan de fokdagcommissie van de Nationale keuring om de benodigde e-I&R meldingen

ten behoeve van aan- en afvoer voor de keuring op 24 augustus 2019 op locatieadres: Bentweideweg 25 7345 Al  

Wenum-Wiesel te melden in de centrale databank van RVO.nl.

Datum:

Handtekening (naam):

⃝ (kruisje) Ja, ik geef toestemming.

Formulier inschrijfgeld

Naam inzender:

Straat/huisnummer:

Postcode/woonplaats:

Telefoonnummer:

Stamboekbedrijfsnr:

UBN-nummer + Relatienummer:

E-mail-adres:

Het verschuldigde inschrijfgeld bedraagt: 

ingeschreven dieren à 5,- euro

1 x  Catalogus á 7,50 euro

Totaal te betalen bedrag: 

Op de fokdag zelf geen betaling van het inschrijfgeld. 

Dit dient vooraf te worden overgemaakt op

Banknummer: NL 27 RABO 0303 9209 39 

t.a.v. Nationale Texelaar Keuring

Uiterste inschrijfdatum:  19 juli 2019



Inschrijfformulier voor rubrieken 'enkeltallen' (rubrieken 1, 2, 3, 4, 15, 19, 23)

Rubr.nr…….
Stamb.nr: / I&R-nr: productie be av fw1/bth

…..-….. geb: .. - .. - …. ….- ling …. …. …..
…………………. v: .….. - …… …/… …. …. …..

m: .….. - …… …. x …. …. …. …..
Fokker:

Eigenaar:

Rubr.nr…….
Stamb.nr: / I&R-nr: productie be av fw1/bth

…..-….. geb: .. - .. - …. ….- ling …. …. ….
………………… v: .….. - …… …/… …. …. ….

m: .….. - …… …. x …. …. …. ….
Fokker:

Eigenaar:

Rubr.nr…….
Stamb.nr: / I&R-nr: productie be av fw1/bth

…..-….. geb: .. - .. - …. ….- ling …. …. …..
………………… v: .….. - …… …/… …. …. …..

m: .….. - …… …. x …. …. …. …..
Fokker:

Eigenaar:

Rubr.nr…….
Stamb.nr: / I&R-nr: productie be av fw1/bth

…..-….. geb: .. - .. - …. ….- ling …. …. …..
………………… v: .….. - …… …/… …. …. …..

m: .….. - …… …. x …. …. …. …..
Fokker:

Eigenaar:

Rubr.nr…….
Stamb.nr: / I&R-nr: productie be av fw1/bth

…..-….. geb: .. - .. - …. ….- ling …. …. …..
……………………. v: .….. - …… …/… …. …. …..

m: .….. - …… …. x …. …. …. …..
Fokker:

Eigenaar:

………………………………….
………………………………….

………………………………….
………………………………….

………………………………….
………………………………….

………………………………….
………………………………….

………………………………….
………………………………….



Inschrijfformulier voor rubrieken 'tweetallen' (rubrieken 5, 16, 20, 24, 27)

Rubr.nr…….
Stamb.nr: / I&R-nr: productie be av fw1/bth
.….. - …… geb: .. - .. - …. ….- ling .. …. …..
…………………. v: .….. - …… .. …. …..

m: .….. - …… …. x …. .. …. …..
.….. - …… geb: .. - .. - …. ….- ling .. …. …..
…………………. v: .….. - …… .. …. …..

m: .….. - …… …. x …. .. …. …..
Reserve:
Stamb.nr: / I&R-nr: productie be av fw1/bth
.….. - …… geb: .. - .. - …. ….- ling .. …. ….
………………….. v: .….. - …… …/… .. …. ….

m: .….. - …… …. x …. .. …. ….
Fokker/eigenaar : ……………………………

Rubr.nr…….
nummer productie be av fw1/bth
.….. - …… geb: .. - .. - …. ….- ling .. …. …..
………………….. v: .….. - …… .. …. …..

m: .….. - …… …. x …. .. …. …..
.….. - …… geb: .. - .. - …. ….- ling .. …. …..
…………………. v: .….. - …… .. …. …..

m: .….. - …… …. x …. .. …. …..
Reserve:
Stamb.nr: / I&R-nr: productie be av fw1/bth
.….. - …… geb: .. - .. - …. ….- ling .. …. ….
………………….. v: .….. - …… .. …. ….

m: .….. - …… …. x …. .. …. …..
Fokker/eigenaar : ……………………………

Rubr.nr…….
nummer productie be av fw1/bth
.….. - …… geb: .. - .. - …. ….- ling .. …. …..
………………….. v: .….. - …… .. …. …..

m: .….. - …… …. x …. .. …. …..
.….. - …… geb: .. - .. - …. ….- ling .. …. …..
…………………. v: .….. - …… .. …. …..

m: .….. - …… …. x …. .. …. …..
Reserve:
Stamb.nr: / I&R-nr: productie be av fw1/bth
.….. - …… geb: .. - .. - …. ….- ling .. …. ….
………………….. v: .….. - …… .. …. ….

m: .….. - …… …. x …. .. …. …..
Fokker/eigenaar : ……………………………



Inschrijfformulier voor rubrieken 'drietallen' (rubrieken 6, 17, 21, 25, 28)

Rubr.nr…….
Stamb.nr: / I&R-nr: productie be av fw1/bth
.….. - …… geb: .. - .. - …. ….- ling .. …. ….
………………… v: .….. - …… .. …. ….

m: .….. - …… …. x …. .. …. ….
.….. - …… geb: .. - .. - …. ….- ling .. …. ….
………………… v: .….. - …… .. …. ….

m: .….. - …… …. x …. .. …. ….
.….. - …… geb: .. - .. - …. ….- ling .. …. ….
………………. v: .….. - …… .. …. ….

m: .….. - …… …. x …. .. …. ….
Reserve:
Stamb.nr: / I&R-nr: productie be av fw1/bth
.….. - …… geb: .. - .. - …. ….- ling .. …. ….
………………….. v: .….. - …… .. …. ….

m: .….. - …… …. x …. .. …. ….
Fokker/eigenaar : ……………………………

Rubr.nr…….
Stamb.nr: / I&R-nr: productie be av fw1/bth
.….. - …… geb: .. - .. - …. ….- ling .. …. ….
………………… v: .….. - …… .. …. ….

m: .….. - …… …. x …. .. …. ….
.….. - …… geb: .. - .. - …. ….- ling .. …. ….
………………… v: .….. - …… .. …. ….

m: .….. - …… …. x …. .. …. ….
.….. - …… geb: .. - .. - …. ….- ling .. …. ….
………………. v: .….. - …… .. …. ….

m: .….. - …… …. x …. .. …. ….
Reserve:
Stamb.nr: / I&R-nr: productie be av fw1/bth
.….. - …… geb: .. - .. - …. ….- ling .. …. ….
………………….. v: .….. - …… .. …. ….

m: .….. - …… …. x …. .. …. ….
Fokker/eigenaar : ……………………………



Inschrijfformulier voor rubrieken 'drietallen' (rubrieken 7, 18, 22, 26, 29)

Rubr.nr…….
Stamb.nr: / I&R-nr: productie be av fw1/bth
.….. - …… geb: .. - .. - …. ….- ling .. …. ….
………………… v: .….. - …… .. …. ….

m: .….. - …… …. x …. .. …. ….
.….. - …… geb: .. - .. - …. ….- ling .. …. ….
………………… v: .….. - …… .. …. ….

m: .….. - …… …. x …. .. …. ….
.….. - …… geb: .. - .. - …. ….- ling .. …. ….
………………… v: .….. - …… .. …. ….

m: .….. - …… …. x …. .. …. ….
.….. - …… geb: .. - .. - …. ….- ling .. …. ….
………………. v: .….. - …… .. …. ….

m: .….. - …… …. x …. .. …. ….
Reserve:
Stamb.nr: / I&R-nr: productie be av fw1/bth
.….. - …… geb: .. - .. - …. ….- ling .. …. ….
………………….. v: .….. - …… .. …. ….

m: .….. - …… …. x …. .. …. ….
Fokker/eigenaar : ……………………………

Rubr.nr…….
Stamb.nr: / I&R-nr: productie be av fw1/bth
.….. - …… geb: .. - .. - …. ….- ling .. …. ….
………………… v: .….. - …… .. …. ….

m: .….. - …… …. x …. .. …. ….
.….. - …… geb: .. - .. - …. ….- ling .. …. ….
………………… v: .….. - …… .. …. ….

m: .….. - …… …. x …. .. …. ….
.….. - …… geb: .. - .. - …. ….- ling .. …. ….
………………. v: .….. - …… .. …. ….

m: .….. - …… …. x …. .. …. ….
.….. - …… geb: .. - .. - …. ….- ling .. …. ….
………………. v: .….. - …… .. …. ….

m: .….. - …… …. x …. .. …. ….
Reserve:
Stamb.nr: / I&R-nr: productie be av fw1/bth
.….. - …… geb: .. - .. - …. ….- ling .. …. ….
………………….. v: .….. - …… .. …. ….

m: .….. - …… …. x …. .. …. ….
Fokker/eigenaar : ……………………………



Inschrijfformulier voor rubrieken 'ooi met lam(meren)' (rubrieken 8 t/m 14)

Rubr.nr…….
Stamb.nr: / I&R-nr: productie be av fw1/bth
.….. - …… geb: .. - .. - …. …. x …. .. …. …/…
…………………… v: .….. - …… .. …. …/…

m: .….. - …… …. x …. .. …. …/…
vader lammeren: .….. - …… .. …. …/…

I&R-nrs: Stamb.nr: ooi/ram geboortedatum:
lammeren: ……………… .….. - …… ……  … - … - …….

……………… .….. - …… ……  … - … - …….
……………… .….. - …… ……  … - … - …….
……………… .….. - …… ……  … - … - …….

Fokker/Eigenaar/Woonplaats:

Rubr.nr…….
Stamb.nr: / I&R-nr: productie be av fw1/bth
.….. - …… geb: .. - .. - …. …. x …. .. …. …/…
…………………… v: .….. - …… .. …. …/…

m: .….. - …… …. x …. .. …. …/…
vader lammeren: .….. - …… .. …. …/…

I&R-nrs: Stamb.nr: ooi/ram geboortedatum:
lammeren: ……………… .….. - …… ……  … - … - …….

……………… .….. - …… ……  … - … - …….
……………… .….. - …… ……  … - … - …….
……………… .….. - …… ……  … - … - …….

Fokker/Eigenaar/Woonplaats:

Rubr.nr…….
Stamb.nr: / I&R-nr: productie be av fw1/bth
.….. - …… geb: .. - .. - …. …. x …. .. …. …/…
…………………… v: .….. - …… .. …. …/…

m: .….. - …… …. x …. .. …. …/…
vader lammeren: .….. - …… .. …. …/…

I&R-nrs: Stamb.nr: ooi/ram geboortedatum:
lammeren: ……………… .….. - …… ……  … - … - …….

……………… .….. - …… ……  … - … - …….
……………… .….. - …… ……  … - … - …….
……………… .….. - …… ……  … - … - …….

Fokker/Eigenaar/Woonplaats:

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………


