
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Veterinaire eisen: 

• Het bedrijf is officieel gecertificeerd vrij van BVD of het dier moet eenmalig negatief getest 
zijn op het BVD-virus 

• Het bedrijf is officieel gecertificeerd vrij van IBR of het dier moet ingeënt en negatief getest 
zijn op IBR-antistoffen 

 
Lepto 
Aan Zeewolde bij de Pinken kunnen alleen dieren deelnemen die afkomstig zijn van een Lepto-vrij 
bedrijf. In het kader hiervan dienen de deelnemende bedrijven ook op het moment van inschrijven 
Lepto-vrij te zijn. 
 
BVD 
Alle dieren moeten BVD-vrij zijn. Ook moet er bij alle dieren bloed worden getapt (indien u al een 
bloeduitslag heeft, dan voldoet dit) of een oorbiopt worden afgenomen. Wacht hier niet mee tot de 
klinische keuring! 

• We raden u aan bloed te tappen gelijk met de eerste IBR-vaccinatie in week 30. Bij 
onderzoek graag vermelden: extra UBN nr. 6057174. Dan krijgen wij ook de uitslag binnen. 

• Indien het dier al eerder is onderzocht op de aanwezigheid van het BVD-virus, is de uitslag 
van het onderzoek geldig, onder voorwaarde dat het dier op het moment van onderzoek 1 
maand of ouder was. Deze uitslag dient uiterlijk 17 augustus bij ons binnen te zijn. 

 
IBR 
Het is een IBR-veilige keuring (zie het stappenplan voor een duidelijk overzicht). 

• Als uw bedrijf gecertificeerd vrij is dan hoeft u niets te ondernemen. Wel wordt er sterk 
aangeraden uw dier voor de keuring, in week 30 en 33, te vaccineren met een, bij voorkeur, 
dood vaccin. 

• Doet u mee aan een vaccinatieprogramma en heeft u gevaccineerd na 1-3-2022, dan hoeft u 
alleen bloed te tappen. Bloedonderzoek op IBR-antistoffen bij dieren die naar de fokveedag 
komen moet tussen week 28 en 33 gedaan worden. Bij onderzoek graag vermelden: extra 
UBN nr. 6057174. Dan krijgen wij ook de uitslag binnen. 

• Doet u mee aan een vaccinatieprogramma en heeft u gevaccineerd voor 1-3-2022, dan wordt 
er van u verwacht dat u de dieren, die naar de fokveedag komen, twee keer vaccineert met 
een, bij voorkeur, dood vaccin en laat bloedtappen voor onderzoek op IBR-antistoffen. 
Vaccineren moet gebeuren in week 30 en 33. Bloedonderzoek op IBR-antistoffen moet 
tussen week 28 en 33 gedaan worden. Bij onderzoek graag vermelden: extra UBN nr. 
6057174. Dan krijgen wij ook de uitslag binnen. 

• Doet u niet mee aan een vaccinatieprogramma en bent u niet-gecertificeerd vrij, dan wordt 
er van u verwacht dat u de dieren, die naar de fokveedag komen, twee keer vaccineert met 
een, bij voorkeur, dood vaccin en laat bloedtappen voor onderzoek op IBR-antistoffen. 
Vaccineren moet gebeuren in week 30 en 33. Bloedonderzoek op IBR-antistoffen moet 



tussen week 28 en 33 gedaan worden. Bij onderzoek graag vermelden: extra UBN nr. 
6057174. Dan krijgen wij ook de uitslag binnen. 

• Dieren waarbij antistoffen zijn aangetroffen in het bloedmonster, zijn uitgesloten van 
deelname! 

 
 
 
Voor deelname moet er een BVD / IBR-verklaring worden ingevuld door de inzender en dierenarts. 
Hierin wordt verklaard dat het bedrijf of in een vaccinatieprogramma zit of dat er twee vaccinaties 
voor de keuring zijn uitgevoerd. Deze verklaring en de bloedonderzoeksuitslag dienen uiterlijk 17 
augustus bij ons binnen te zijn. Zonder verklaring en bloedonderzoeksuitslag is geen deelname 
mogelijk! 
 
Klinische keuring 
De klinische keuring dient uitgevoerd te worden in de week voorafgaand aan Zeewolde bij de Pinken, 
week 35.  
 
Belangrijk! 
Indien er wijzigingen zijn in uw gezondheidsstatus in de twee weken voor de keuring of wanneer u 
dieren aanvoert op uw bedrijf in de twee weken voor de keuring, dit dan graag doorgeven aan Jacob 
Boon (06-22710744).   
 
Opgave met UBN en levensnummer kan via de website, www.zeewoldebijdepinken.nl, tot uiterlijk 
woensdag 20 juli 2022! 
 
Bestuur Zeewolde bij de Pinken 

http://www.zeewoldebijdepinken.nl/

