Zwartbleskeuring
Op zaterdag 3 september organiseert het NZS haar jaarlijkse Nationale keuring. De keuring
zal plaats vinden bij Stal Groenendaal aan de Zevenhuizerstraat 154 in Bunschoten.
De inschrijving voor onze Nationale keuring is opengesteld voor leden van het NZS en de
Zwartbles Fokkersgroep.
Q koorts
De huidige regelgeving schrijft voor dat uw dieren gevaccineerd moeten zijn tegen Q koorts
om deel te mogen nemen aan een keuring.
1e vaccinatie moet uiterlijk plaats vinden op 22 juli.
2e vaccinatie moet uiterlijk plaats vinden op 12 augustus.
De vaccinatie meldingen moeten binnen 7 dagen na de vaccinatie gemeld worden via RVO.
Dieren die niet of niet tijdig zijn gevaccineerd en gemeld zullen niet toegelaten worden op de
keuring. Per mail kunt u een vaccinatieverklaring bij ons aanvragen, deze verklaring dient
door u en uw dierenarts te worden ondertekend. De vaccinatieverklaring moet u tijdig naar de
keuringscommissie zenden zodat wij de vaccinatiemeldingen voor u kunnen invoeren in
RVO. Mocht u de vaccinatiemeldingen in RVO liever zelf uitvoeren is dat ook mogelijk.
Status van uw dieren
Alleen dieren die met de volbloed status in het stamboek zijn opgenomen kunnen voor de
keuring worden ingeschreven.
Status van uw bedrijf
Uw bedrijf dient de zwoegervrij status te bezitten om deel te nemen aan de keuring.
Toiletteren
Hierbij attenderen wij u erop dat de dieren goed verzorgd en netjes getoiletteerd dienen te
zijn. Is dit niet het geval kunnen dieren worden geweigerd. Dit ter beoordeling van de
keuringscommissie.
Verkoop van dieren
Als extra service voor zowel kopers als verkopers kan in de catalogus worden opgenomen
welke dieren te koop zijn. U kunt dit op het inschrijfformulier aangeven.
Inschrijfgeld
Per ingeschreven dier brengen wij 5 euro inschrijfgeld in rekening. Voor deelname aan
bedrijfsgroepen en de jeugdrubriek zal geen inschrijfgeld in rekening worden gebracht.
Jeugdrubriek
Deze rubriek is bedoeld voor kinderen t/m 16 jaar. Dieren die voor deze rubriek worden
ingeschreven mogen zowel lammeren als oudere dieren zijn. De betreffende dieren mogen
ook in het individuele programma deelnemen, dit is echter geen verplichting. Bij de
jeugdrubriek zal naar het totaal plaatje worden gekeken: kwaliteit, verzorging, voorbrengen
van het dier.
Bij de inschrijving graag naam en geboortedatum van het kind vermelden bij het diernummer.
Hoe inschrijven
Dit kan vanaf 1 juli t/m 29 juli middels de website www.nzs.nl of email:
keuring.nzs@gmail.com.
Voldoende inschrijving
Voor de keuring dienen minimaal 75 dieren ingeschreven te worden. Als het aantal dieren
minder is vervalt de keuring. De inzenders zullen hierover dan bericht ontvangen. Indien de
inschrijving voor de rubrieken E en F te gering is (minder dan 4 dieren) zullen beide

rubrieken worden samengevoegd. De rubrieken DD en HH zullen bij minder dan 4 dieren per
rubriek worden samengevoegd met rubriek D & H. Als er voor de rubrieken I, J,K minder dan
drie groepen ingeschreven worden, vervalt deze rubriek. Voor groepen is het mogelijk een
reserve dier op te geven. Alle dieren dienen ook aan de individuele keuring deel te nemen.
Machtiging
Door in te schrijven voor de keuring machtigt u tevens de keuringscommissie om de nodige
mutaties voor u te verrichten in het RVO bestand.
Publicatie
Door uw deelname aan de keuring machtigt u de keuringscommissie om foto’s en uitslagen te
publiceren op onze website www.nzs.nl en in het blad De Zwartbles.
Schrijf allen in voor de keuring
Wij hopen dat u allen massaal zult inschrijven voor onze keuring. Ook nieuwe inzenders
zijn hartelijk welkom.
Sluitingsdatum
Zorg dat uw inschrijving uiterlijk 29 juli bij de keuringscommissie aanwezig is.
Inschrijvingen na 29 juli zullen niet meer in behandeling worden genomen.
De volgende rubrieken staan open voor inschrijving:
Ooien
Rubriek A: 3-jarige en oudere ooien
Rubriek B: 2-jarige ooien
Rubriek C: 1-jarige ooien gezoogd
Rubriek CC: 1-jarige ooien niet gezoogd
Rubriek DD: ooilammeren geboren voor 1 februari 2022
Rubriek D: ooilammeren geboren vanaf 1 februari 2022
Rammen
Rubriek E: 3-jarige en oudere rammen
Rubriek F: 2-jarige rammen
Rubriek G: 1-jarige rammen
Rubriek HH: ramlammeren geboren voor 1 februari 2022
Rubriek H: ramlammeren geboren vanaf 1 februari 2022
Afdeling 3: Eigenaarsgroepen
Rubriek I : drie lammeren van èèn bedrijf
Rubriek J : drie 1-jarige en/of oudere ooien van 1 bedrijf
Rubriek K :grootmoeder,moeder,kleinkind (kleinkind mag een ooi of ramlam zijn)
Jeugdrubriek
Rubriek L : Jeugdrubriek t/m 16 jaar
De inschrijving sluit op 29 juli
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