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Dedemsvaart, mei 2019
Aan: besturen KOC’s Overijssel & Flevoland
Betreft: vraagprogramma JVC- wedstrijddag
Geacht bestuur,
Zaterdag 12 oktober 2019 zal de JVC-wedstrijddag plaatsvinden. Deze vindt wederom plaats in de
manage Luttenberg, Looweg 6a, 8105 SL Luttenberg.
Hierbij een aantal mededelingen van belang voor deelname aan de kalverkeuring, ten behoeve van
het slagen van de organisatie van de dag.
Let op: dit jaar is de keuring IBR/BVD veilig!!

De kalveropfokwedstrijd
Om deel te kunnen nemen aan deze wedstrijd moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
*
de kalveren moeten geboren zijn op of na 1 augustus 2018 tot en met 31 mei 2019;
*
de pinken voor de young breeders moeten geboren zijn vanaf 1 april 2018 tot en met
1 oktober 2018.
*
de begeleid(st)ers moeten geboren zijn na 31 december 1993;
*
de deelnemers t/m 12 jaar op moment van de keuring behoren tot de junioren;
*
de deelnemers vanaf 13 jaar mogen vrij kiezen of ze met de KOC mee doen of met de Young
Breeders.
*
de kalveren dienen afkomstig te zijn van gecertificeerde lepto-vrije bedrijven;
*
de keuring is IBR/BVD veilig, zie bijlage voor de betreffende maatregelen;
*
wanneer er geen (juiste) uitslagen bekend zijn bij het bestuur van de bloedonderzoeken op
ibr/bvd, kunnen de kalveren op de dag van de keuring geweigerd worden.
*
de kalveren dienen afkomstig te zijn van IKB- erkende bedrijven;
*
de kalveren moeten voorzien zijn van twee oormerken en vrij zijn van schurft e.d. anders
worden ze niet toegelaten;
*
de dieren moeten door de eigen dierenarts maximaal 5 dagen voor de keuring klinisch
gekeurd worden;
*
de deelname is voor iedere inzender voor eigen rekening en risico!!!
*
de richtlijnen voor het scheren en voorbrengen zijn te vinden op: www.jvc-overijssel.nl
Tijdens de wedstrijddag wordt gejureerd volgens deze richtlijnen.

Inzending per kalverkeuring
Het aantal kalveren dat vermeld is in de catalogus van de plaatselijke keuring is bepalend voor de
inzending naar “Luttenberg”. Zie onderstaande tabel voor de aantallen die naar “Luttenberg”mogen.
Dit geldt per kleurslag.
Het is toegestaan om per KOC meerdere groepen te zetten. De groepen bestaan uit 3 of 4 kalveren.
Hierbij zijn dit jaar gemengde groepen toegestaan.
ZWARTBONT EN ROODBONT
Aantal kalveren plaatselijk
per kleurslag:
1 t/m 19
20 t/m 29
30 t/m 39
40 of meer

Inzending naar
“Luttenberg” per kleurslag:
8
12
14
16

Het aanmelden van de deelnemers
De gegevens van de dieren, deelnemers en catalogus van de plaatselijke keuring dienen uiterlijk
2 september 2019 binnen en in het bezit te zijn van de secretaris van de JVC te weten,
Annelie Ekenhorst, De aalscholver 25 7702 AD Dedemsvaart.
Indien de plaatselijke keuring plaatsvindt na bovengenoemde datum, hier graag een melding van
maken bij de secretaris of via jvcoverijssel@hotmail.nl

Opgave Kalveren
De kalveren kunnen net als vorig jaar opgegeven worden via bijgevoegd aanmeldformulier en
gemaild worden naar jvcoverijssel@hotmail.nl
Bij het verzenden van het formulier gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:
Door opgave van uw dieren machtigt u de JVC om de gezondheidsstatus van de aan te voeren dieren
op te vragen en melding te doen van de aangevoerde dieren bij de GD. Ook machtigt u de JVC om
van de runderen die naar de JVC-wedstrijddag in Luttenberg zijn ingezonden de benodigde I & Rmeldingen binnen drie dagen na bovenstaande datum via de RVO te laten uitvoeren. De eigenaar
verklaart te voldoen aan de gestelde eisen in het vraagprogramma.

Maak een naambordje en/of tekening voor je kalf!
Het wordt zeer gewardeerd dat elke deelnemer een naambordje en/of tekening maakt die hij/zij
boven het kalf kan hangen. Hier worden geen punten en of cijfers voor gegeven die meetellen voor
de eindscore. Wel wordt de meest orginele en creatieve inzending beloond op de dag zelf!
In de bijlage staan een aantal voorbeelden. Ook zijn deze op de website, www.jvc-overijssel.nl te
vinden.

Mochten er zich eventuele wijzigingen van het bovenstaande voordoen, dan worden jullie tijdig op
de hoogte gebracht.
Met vriendelijke groeten,
namens de JVC,
Annelie Ekenhorst

