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Aan de veehouders uit het Zuidenveld

Nieuw-Amsterdam, mei 2018

Betreft: Uitnodiging rundvee keuring 2018
Geachte veehouder,
In 2018 tijdens de 98ste Zuidenveld tentoonstelling van 12 t/m 15 juli houden we natuurlijk ook weer
onze gebruikelijke rundveekeuring. Dit jaar zal het jaarlijkse evenement plaatsvinden in Dalen.
De rundveekeuring is een onlosmakelijk onderdeel van het Zuidenveld, enthousiaste kinderen, ouders,
supporters en niet te vergeten de mooie kalveren, pinken en natuurlijk het melkvee maken deze
keuring één van de hoogtepunten van Het Zuidenveld.

Vaarzenjackpot:
Dit jaar een nieuw onderdeel op de keuring in samenwerking met de fokstudieclub uit Dalen is de
vaarzenjackpot. Jullie hebben hier in januari bericht en mogelijkheid voor inschrijven van gehad
waar een deel van jullie inzenders gebruik van heeft gemaakt. De inschrijving voor dit onderdeel is 1
februari jl. gesloten, voor dit onderdeel zijn uiteindelijk ruim 30 dieren opgegeven waar we ontzettend
blij mee zijn!

Vraagprogramma exterieur:
Het vraagprogramma voor de rest van de keuring betreft:
Kalveren, Pinken, Vaarzen, Jonge koeien (2e kalfs) en Oudere koeien (3e kalfs en ouder).
We willen even extra aandacht vragen voor de vaarzen, Alle vaarzen zijn welkom op de keuring,
vaarzen die dus niet voor de jackpot in aanmerking kwamen kunnen gewoon met de reguliere keuring
mee doen! De jackpot vaarzen willen we eveneens mee keuren in deze rubriek(en).
Verder willen we ook rubrieken bedrijfscollecties voor jongvee en melkgevend gaan houden

Competitie:
De rubriek ten behoeve van de competitie tussen de 8 kernen die vorig jaar voor het eerst is gehouden
krijgt dit jaar een vervolg. Er komt een rubriek met 8 kalveren, de bedoeling is dat in deze rubriek uit
elke zuidenveldkern een kalf jonger dan een jaar mee gaat doen. Bij meerdere inzenders uit een kern
moeten zij onderling overleggen welk dier zij hieraan mee gaan laten doen. Wat er precies van de
inzenders verwacht gaat worden t.b.v. de competitie laten we kort voor de keuring aan de inzenders
weten. Bij de rundveekeuring zal de uitslag meetellen bij het onderdeel keuringen wat één van de 9
onderdelen is van de competitie.

Kalver/ Jongveeopfokkampioenschappen:
En natuurlijk kunnen de jongeren zoals elk jaar met hun kalf/pink deelnemen aan de opfokwedstrijd.
Dit jaar wordt dit onderdeel op een andere wijze ingevuld. Waar voorheen deelnemers individueel in
de ring kwamen met hun dier zal dat nu in kleine rubrieken plaats gaan vinden, rubrieken met
leeftijdsgenoten. Dit willen we doen om er meer een competitie van te maken tussen de jongeren. Wel
blijft er de individuele beoordeling en aandacht. Ook zullen alle deelnemers vanaf nu te maken krijgen
met aparte beoordeling voor toilet en voorbrengen. In de bijlage richtlijnen begeleiden en toiletteren
meer hierover.

De veterinaire aanvoer regels zullen gelijk zijn aan vorig jaar. In één van de bijlagen staat beschreven
wat deze regels zijn en wat te doen om hieraan te voldoen.
Een opgaveformulier voor deelname aan deze keuring is bijgevoegd. Na opgave van het rundvee krijgt
u naderhand de overige benodigde papieren zoals het formulier voor klinisch onderzoek en de
deelnemersverklaring toegezonden.
Dieren die in aanmerking komen om mee te mogen doen aan de keuring moeten geboren zijn voor 13
april 2018
Opgaveformulieren moeten voor 26 mei 2018 ingeleverd worden bij een bestuurslid van de
Tentoonstellingsvereniging of bij de secretaris Mevr. I. Albring, Vaart N.Z.163 7833 HJ Nieuw
Amsterdam. E-mailen kan ook naar: secretariaatzuidenveld@gmail.com
Wij hopen natuurlijk een groot aantal runderen tegemoet te zien.

Voorlichtingsmiddag toilet en voorbrengen:
Zaterdag 26 mei a.s. wordt er een voorlichtingsmiddag gehouden bij:
Mts. Hazelaar-Naber Achterbente 6 7751 SV Dalen aanvang 13:30 uur.
Onder de (nieuwe) inzenders zijn er vraagtekens hoe zij de dieren goed klaar kunnen stomen voor de
keuring. Voor deze middag hebben wij Egbert Puttenstein en Johannes Schipper bereid gevonden om
hierover tekst en uitleg te geven en voorbeeld te geven door deze middag ook praktisch bezig te gaan.
Ook is het deze middag de bedoeling toelichting te geven over de nieuwe richtlijn voor de kalver- en
jongveeopfokkampioenschappen en voorbeeld te tonen.
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief of u willen opgeven voor de
voorlichtingsmiddag dan kunt u contact opnemen met Harrie Lubbers, 06-41757446 of Jan-Hendrik
Meppelink 06-51311740.
Met vriendelijke groet Namens Tentoonstellingsvereniging Het Zuidenveld,
Ina Albring, secretaris
Bijlage: - opgaveformulier
- formulier veterinaire aanvoerregels
- richtlijnen begeleiden en toiletteren

Bedrijven die deze brief per post ontvangen, kunnen de bijlagen vinden op
www.zuidenveld.com Of opvragen bij één van de genoemde contactpersonen.
Daarnaast willen vragen of wij voor toekomstige correspondentie jullie e-mail adres mogen
gebruiken? Zou u in dat geval deze door willen geven aan secretariaatzuidenveld@gmail.com
of doorgeven via whats app bij één van genoemde contactpersonen mag natuurlijk ook.

