
StichtingGroningerRundvee Show (G.R.S.) 
 

 
Algemene richtlijnen en afspraken met de inzenders 

 
Aansprakelijk-: De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor 
heid: schade en/of letsel voorvloeiend uit bezoek of deelname aan 

deze keuring. Het betreden van de manege/keuringsterrein is 
op eigen risico.  
De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
wijzigingen van dierziekte-status van het bedrijf als gevolg 
van deelname aan de GRS. 
 

Afmeldingen:   Voor de aanvang van de keuring dienen de inzenders opgave 
te doen van dieren die niet komen (ook in verband met aan-
en afmelden en gezondheidsstatus bedrijf). Graag zo spoedig 
mogelijk afmelden bij Mirjam Smidts-Snoeks (06-33333173) 

 
Afvoer:  De dieren mogen het keuringsterrein pas verlaten na afloop 

van de keuring 
 
Bedrijfs- Bedrijfsgroepen dienen te bestaan uit 3 melkgevende 
collectie: dieren van één bedrijf welke ’s morgens hebben deelgenomen 

aan de individuele keuring. 
 
Cowfitting: Het op kunstmatige wijze van beïnvloeden van speenplaatsing 

en toplijnen is niet toegestaan.  
 
Dierenarts: Veterinair toezicht wort gehouden door dierenartsen van  

DAP Van Stad tot Wad. Tel: 0596-518232 
 
Foto’s: Alle 1A’s worden door Els Korsten op de foto gezet en worden 

u door de Stichting Groninger Rundvee Show aangeboden. De 
mogelijkheid bestaat om van andere keuringsdieren een foto 
te laten maken. De kosten hiervoor zijn €60,- excl BTW. 
Henk Lomulder maakt mooie (sfeer)foto’s van de dieren 
aanwezig op de keuring. De foto’s van Henk worden u door de 
GRS aangeboden op de inzendersavond.  

 
Hesjes: Borstnummers en hesjes dienen na gebruik ingeleverd te 

worden in de kantine. De boete bij het in gebreke blijven is 
€5,- 

 
Indeling  De organisatie deelt de hal in. Voorkeuren kunnen van te 
balie: voren kenbaar gemaakt worden. De organisatie tracht hier 

zoveel mogelijk vervolg aan te geven, maar blijft wel 
beslissend. 

 
Jury: De juryleden keuren zonder catalogus, wel zullen ze een lijst 

krijgen met hierop geboortedatum en evt. kalfdatum. De 
uitslag van de jury is bindend.  

 
 



StichtingGroningerRundvee Show (G.R.S.) 
 
 
Algemene richtlijnen en afspraken met de inzenders (vervolg) 

 
Kleding: De begeleiders van alle dieren dienen gekleed te zijn in wit 

overhemd (zonder opdruk), spijkerbroek of witte broek en net 
schoeisel. Voor de bedrijfsgroepen mag gekozen worden voor 
uniforme, eigen bedrijfskleding.  

 
Parkeren: Op het terrein van de manege mag niet worden geparkeerd. 

Tussen 4.30 en 8.30 uur mogen de inzenders ‘laden en 
lossen’ bij de manege. Na 8.30 uur mogen er geen auto’s 
meer op het terrein van de manege staan geparkeerd.  

 Men dient de aanwijzingen van de parkeerwachters op te 
volgen. 

 
Melken: De koeien kunnen op elk moment van de dag gemolken 

worden. Er is ter plaatse een melkleiding aanwezig. 
 
Tijdschema: De organisatie houdt zich het recht voor om, indien nodig, 

voor of tijdens de show veranderingen aan te brengen in het 
programma. 

 Voor een vlot verloop vragen wij u tijdig op te stellen in de 
aanvoergang en de aanwijzingen van de ringmeester op te 
volgen. Te laat verschijnen kan tot uitsluiting leiden.  

 
Transport: Er wordt streng op toegezien dat de veewagens schoon en 

ontsmet het keuringsterrein verlaten. De transporteur is 
hiervoor aansprakelijk, maar neemt u hiervoor ook uw eigen 
verantwoordelijkheid.  

 Uw dieren mogen alleen vervoer worden in een geregistreerd 
vervoersmiddel. Een ‘eigen’ veewagen (achter een trekker) 
moet voorzien zijn van een kenteken.  

 
Uitslag: De uitslag wordt vermeld op onze website: 

www.groningerrundveeshow.nl 
 
Veterinaire   De veterinaire eisen die vastgesteld zijn in de eerder kenbaar 
eisen: gemaakte richtlijnen, uitgegeven door de Gezondheidsdienst 

voor Dieren, zijn volledig van toepassing op deze keuring. Het 
ministerie van LNV past tevens een 21-dagen-regeling toe. 

 
Wasplaats:  De wasplaats (binnen) is van 4.30 uur tot 8.30 uur geopend.  

I.v.m. Para TBC én voor de veiligheid is er een gescheiden 
wasplaats voor de koeien en voor de kalveren.  

 

http://www.groningerrundveeshow.nl

