Cursus Vleesvee beoordeling Verbeterd Roodbont 2022

Ook dit jaar gaan we weer, onder leiding van de inspecteurs en foktechnische
commissie, de cursus vleesveebeoordeling voor beginners en gevorderden
geven.
De cursus is voor een ieder een mooie gelegenheid om op 4 avonden bij 4
leden van ons stamboek de dieren te beoordelen en te keuren. Tevens is het
natuurlijk een mooie gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en ervaring
over onze mooie fokkerij te delen.
Voor “beginners” de kans om kennis en ervaring op te doen met het invullen
van het Keuringsrapport met de onderbalk- en bovenbalkcijfers. Voor de
gevorderden is er altijd weer de uitdaging van de eeuwige roem om het
examen winnend af te sluiten.
Vraag als je mee wilt doen ook of andere leden uit je omgeving de cursus
willen volgen.
Samen reizen is als je iets verder weg woont gezelliger en je kunt ook nog
even lekker na kletsen.
Ook niet stamboekleden, zie voorwaarden, mogen deelnemen. Dus als je nog
iemand weet uit je omgeving die ook graag de cursus wil volgen kan dat.
Het cursusboek zal bij de eerste avond aan jullie worden uitgedeeld.
Informatie over de cursus kun je ook vinden op onze website.
Na 3 cursus avonden hebben we het examen. Leuk, leerzaam en spannend.
De kers op de taart!
De cursus avonden vinden plaats op:
1.
2.
3.
4.

Woensdag 05-01-2022 bij; Roel Toering, Hoevelakenseweg 12,
3864 MN, Nijkerkerveen
Woensdag 12-01-2022 bij; Cor van Zadelhoff, Keizersdijk 4,
3191 CE, Strijen
Woensdag 19-01-2022 bij; Wordt nader bekend gemaakt.
Het examen wordt gehouden op vrijdag avond 28 januari bij;
Theo Veerman, Volgerweg 71, 1461 HT, Zuidoostbeemster
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We beginnen de avonden om 19.30 uur en wij verzoeken jullie om met het
volgende rekening te houden:
Schone laarzen of ander schoon schoeisel te dragen i.v.m. ontsmetting,
Schone kleren, overall of stofjas i.v.m. hygiëne,
Iedereen ontvangt de cursusmap op de eerste avond,
Let op de veiligheid van jezelf en anderen,
De kosten van de cursus zijn voor leden ; € 30,- en € 10,- voor
jeugdigen t/m 16 jaar en studenten. De kosten voor niet leden zijn :
€ 40,-.
De kosten voor de cursus graag op de eerste avond gepast betalen.
Aanmelden voor de cursus kan tot 1 januari 2022 bij Roel Toering.
Telefonisch of doormiddel van WhatsApp op 06-20549754

Heb je nog vragen dan graag even bellen of appen.

Met vriendelijke groeten,
Roel Toering

: 06-20549754

Theo Veerman

: 06-20414846

Jurrien de Graaf

:

06-24228128

© Vereniging Nederlands Stamboek Verbeterd Roodbont Vleesveeras, Jurrien de Graaf, november 2021

2

