Op 23 januari was de derde cursus veebeoordelen bij de Fam.Wagensveld in Ede.
Ondanks de vrieskou waren er weer 15 personen aanwezig in de mooie stallen.
Bij aankomst stond er koffie of thee klaar voor de liefhebber.
Ook stond er een schaal met een lokale lekkernij, “Dominee’s koeken”, beschuit met boter en een
plak ontbijt koek. (niemand weet waarom ze zo heten).
Maar iedereen liet zich deze traktatie goed smaken.

De cursusleiders hadden twee totaal verschillende dieren geselecteerd om te beoordelen.
Deze keer konden alle deelnemers, ditmaal niet in twee groepen, de dieren punten geven voor de
onderdelen op de onderbalk en daarna de bovenbalk scores invullen.
Een jong dier met een bilpartij die om het voorzichtig te zeggen niet erg imposant was als eerste aan
de beurt.
Omdat het dier mager was en niet erg veel uitstraling had was ze lastig te punten.
Op onderdelen scoorde ze achteraf toch hoger als dat je in eerste instantie zou denken.
Het tweede dier was een prachtig dier om te zien en met veel uitstraling.
Nu was het juist andersom, bij het geven van punten op de onderbalk, bleek ze nergens echt in uit te
blinken.
De koe was in een overdadige conditie, waardoor ze mooier leek dan dat ze echt was.
Hoewel de koe een enorme bilpartij had bleek de score voor bespiering toch voor iedereen tegen te
vallen.
Maar na de uitleg van de cursusleiders konden we toch wel begrijpen waarom dit dier niet de
verwachte scores haalde.

Voordat we naar de andere stal gingen om een stier te beoordelen konden we nog wat drinken en
hield de hond ons gezelschap in de hoop nog een stukje koek te kunnen scoren.

De bijna tweejarige witrug stier werd gezien de tijd in gezamenlijkheid besproken.
De meningen waren nogal verdeeld wat een levendige discussie opleverde.
Vooral het rastype gaf veel discussie.
De stier had al een paar uur vastgestaan en liet zich daardoor niet van zijn beste kant zien.
Nadat de stier was los gemaakt liet hij toch een ander type zien en kreeg hij alsnog
een mooie score toebedeeld.

Het was weer een leerzame avond en na het gebruikelijke drankje en niet te vergeten de lekkere
warme snacks ging iedereen huiswaarts.
Dank aan de fam. Wagensveld en de cursusleiders.
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