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Cursus Vleesvee beoordeling Verbeterd Roodbont 2023 
 

 

Ook dit jaar gaan we weer, onder leiding van de inspecteurs en foktechnische 

commissie, de cursus vleesvee beoordeling 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. De 

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: 

 Woensdag 11-01-2023 bij Arend Hardeman, Laageinderweg 39, 3774  
TC Kootwijkerbroek  

 Woensdag 18-01-2023 bij fam. te Riele, Vaassen  
 Woensdag 25-01-2023 Bij fam. Westerkamp, Zwolle    

 Het examen wordt gehouden op vrijdag avond 27 januari bij; Theo 
Veerman, Volgerweg 71, 1461 HT, Zuidoostbeemster  

  

De kosten van de cursus zijn voor leden ; € 25,-  (€10,- voor jeugdigen               
t/m 16 jaar). De kosten voor niet leden zijn : € 65,-.     
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Aanmelden voor de cursus kan tot 7 januari 2023  bij Evert Rozendaal. 

Telefonisch of door middel van een whatsapp  op 06-30276949 

 

Je wordt toegevoegd aan een app die wij voor de cursus zullen maken. Op 

deze app zullen we aanvullende informatie geven en je op de hoogte houden 

van eventuele wijzigingen.  

Heb je nog vragen dan graag even bellen of appen.  

 

Tot slot wensen we iedereen prettige feestdagen en een gezond 2023 en we 

zien er naar uit weer een grote groep enthousiaste leden te mogen begroeten 

op de cursus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


