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Kring van Geitenfokverenigingen 
”Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden” 

 
 
Beste geitenhouders, 
 
Op zaterdag 14 augustus 2021 hoopt de Kring van Geitenfokverenigingen “Alblasserwaard en de 
Vijfheerenlanden” bij voldoende belangstelling onder bepaalde voorwaarden in verband met de COVID-19 
maatregelen haar jaarlijkse Kringkeuring te organiseren. Dit jaar is het alweer de 72ste editie. 
De Kringkeuring zal worden gehouden op het terrein aan de Dorpsweg 123 in Hoornaar. Aanvang 9.00 uur.  
 

• Voor deze keuring nodigen wij de geitenhouders uit die lid zijn bij verenigingen in  
             de provincies Zuid-Holland en Utrecht. 

• U kunt lammeren en geiten opgeven van de vijf erkende rassen binnen de NOG  
             (Wit, Toggenburger, Bont, Nubisch en Boer).  

• Van het Nubische- en Boer geitenras kunnen ook overlopers aangemeld worden. 

• Voor deze keuring wordt geen inschrijfgeld gevraagd. 

• Uw dieren worden voor aanvang van de keuring door de dierenarts klinisch onderzocht, de dierenarts is 
van 8.00 uur tot 8.30 uur aanwezig.  

• De dieren moeten afkomstig zijn van CL en CAE certificaatwaardig bedrijven. 
Dit wordt gecontroleerd door GD. 

• De dieren dienen volledig gevaccineerd te zijn tegen Q-Koorts of wanneer ze jonger zijn dan 3 maanden 
mogen ze niet-gevaccineerd ingezonden worden.  
De verplichte vlagmelding wordt gecontroleerd.  

• De dieren worden voor u aan- en afgemeld. 

• Deelname aan deze Kringkeuring is voor eigen risico. 

• Voor deze keuring gelden de regels die opgesteld zijn door de NVWA 
    ( zie catalogus). 

• Door uw inschrijving en deelname aan de keuring geeft uw toestemming voor het gebruik van Uw 
gegevens voor het maken van en publiceren in de catalogus. 

 
 

• Informatie bij het bestuur:  
Johan Vonk: johancvonk@hotmail.com (06-15227013) of 
Corrie Hoorweg: cjhoorweg@hetnet.nl  (0186-693626) 
 

 
Wij zien uw inschrijfformulier graag uiterlijk zaterdag 24 juli 2019 retour. 
 
 
Met vriendelijke groet. 
Bestuur Kring A&V. 
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Inschrijfformulier 72ste kringkeuring 14 augustus 2021 te Hoornaar. 
 

 
 
Naam: 
Adres: 
Postcode, woonplaats: 
UBN:                                _______________________________ 
Relatienummer:            _______________________________ 
 
Ingezonden dieren dienen CL en CAE vrij te zijn.  
Bovendien moeten de dieren volledig gevaccineerd zijn tegen Q-koorts of mogen jonger zijn dan 3 maanden. 
 

Gegevens dieren: 
Naam       Geboortedatum Levensnummer 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

15) 

 

 
 
Gegevens eigenaarsgroepen: 
Eigenaarsgroep lammeren (3 dieren): ja/nee* Ras:  
Eigenaarsgroep geiten        (3 dieren): ja/nee* Ras: 
 

*Streep door wat niet van toepassing is. 

 
Inschrijfformulier uiterlijk zaterdag 24 juli 2021 mailen naar of inleveren bij: 

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