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Bespreekdagen Ouessant 2019 

Beste leden, 

Ook dit jaar organiseren we weer bespreekdagen voor onze mooie, lieve schaapjes. Om alles in weer 

in goede banen te leiden informeren we jullie graag over een aantal belangrijke punten. 

Datum 

De keuringen vinden dit jaar plaats op: 

- Niet Zwoegervrije keuring, zaterdag 7 september 2019 te Zevenaar, (Manege de 

Boleemhoeve, Boleemweg 6 (Nieuwe locatie)). 

 

- Zwoegervrije keuring, zaterdag 21 september 2019 te Angeren (Lodderhoeksestraat 26) 

Opgaveformulier 

In de bijlage ontvang je een Excel waarin je dieren moet opgeven die je wilt meenemen naar de 

keuring. Je moet alleen de blauwe velden invullen. 

De formulieren moeten digitaal teruggestuurd worden naar franskegiesen@hotmail.com 

Niet Zwoegervrij:  voor 15 augustus 2019 

Zwoegervrij:  voor 1 september 2019 

 

Q-Koorts enting 

Ook dit jaar moeten de dieren weer geënt worden voor Q-koorts.   

Zwoegervrije leden  

Graag zelf registeren in SG-online of bij RVO.  

Voor 1 september graag de dierenartsverklaring mailen naar franskegiesen@hotmail.com 

 

Niet-Zwoegervrije leden  
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Graag tijdig (binnen 8 werkdagen) aan Bureau Haverslag (klein.akker@planet.nl) doorgeven welke 

dieren geënt zijn. Dit kan aan de hand van de bijlage Naast de bijlage moet er een kopie van een 

verklaring van de dierenarts met daarop de datum en de oornummers van de schapen die geënt 

zijn meegestuurd worden naar Bureau Haverslag.  

 Niet Zwoegervrije keuring, 

Zevenaar 

Zwoegervrije keuring,  

Angeren 

Schaap is nog nooit naar de 

bespreekdag geweest. 

Eerste enting vóór 27 juli 

Tweede enting vóór 17 augustus 

Eerste enting voor 11 augustus 

Tweede enting voor 31 augustus 

Schaap is vorig jaar op de 

bespreekdag geweest 

Herhalingsvaccin binnen één jaar 

voor de laatste enting van 

voorgaand jaar en voor 17 

augustus 

Herhalingsvaccin binnen één jaar 

voor de laatste enting van 

voorgaand jaar en voor 31 

augustus. 

 

Hieronder een voorbeeld! 

Het schaap is vorig jaar op de keuring geweest in Didam en heeft zijn eerste enting gehad op  

10 juli 2018 en de tweede enting op 31 juli 2018 dan moet dit jaar de herhalingsvaccin voor 

31 juli (binnen een jaar) genomen zijn en dus niet tussen 31 juli en 10 augustus! 

 

Let op dieren die niet op tijd geënt zijn of waar geen verklaring voor de dierenarts aanwezig is 

kunnen niet bespreekdag komen! Heb je vragen of twijfels mail of bel dan met Frans Giesen. Wij 

kunnen voor jullie eventueel ook uitzoeken wanneer de enting vorig jaar plaats gevonden heeft.  

 

Hieronder de verklaring voor de Q-Koorts enting die naar Bureau Haverslag gestuurd kan worden.   
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Aan Bureau Haverslag 

 

Beste Wim en Wies, 

Graag wil ik aan jullie doorgeven dat de volgende geënt zijn tegen Q-koorts, voor de bespreekdag op 

zaterdag 7 september 2019 in Zevenaar.   

Let op dit formulier insturen binnen 8 werkdagen nadat de dieren de 2de enting gehad hebben, 

anders geldt er een boete vanuit RVO van 0,50 cent per dag. 

Fokletters: 

UBN: 

Naam: 

Adres: 

Postcode en Woonplaats: 

Mobiel: 

Oornummer Datum eerste enting Datum tweede enting Datum herhalingsvaccin 
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Oornummer Datum eerste enting Datum tweede enting Datum herhalingsvaccin 
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