
Verslag  veebeoordelingscursus 2020 

(Ditmaal geschreven onder de Caribische zon op Bonaire) 

Woensdag 29 januari, onderweg naar de avondcursus bij v.d. Mheen, even gestopt bij 

Nunspeet en alvast de koeien bekeken. Evert was er ook om half 6. In overleg met Fam. 

Polinder toch wel wat verschillende koeien voor het examen van zaterdag 8 februari 

uitgezocht. 

Dit jaar hebben we gemeend de cursus te verdelen over 3 regio’s, nl.” Noord”, “Midden” en 

“Zuid”, en ik denk dat dit ook wel positieve invloed heeft gehad op de deelname. 32 

personen die zich opgegeven hebben, dus op zich: GEWELDIG! 

De regio Zuid begon bij Driek Bos. Vervolgens naar Cor v. Zadelhoff en sloot af bij Peter 

Vermeulen. Daar werd de cursus gegeven door Jurriën de Graaf, Theo Veerman en Corné 

v.d. Ven. 

De regio Noord startte bij Jurriën de Graaf, daarna bij Marnix Knetemann en tot slot bij Jord 

Schermer. Deze 3 avonden werden gegeven door Jurriën de Graaf en Theo Veerman. 

De cursussen in het midden van het land waren bij Walter Rozendaal, Jan te Riele, W. v.d. 

Mheen in de stierenstal, en tot slot nog een avond bij v.d. Bunt Sr. Deze avonden werden 

gegeven door Evert Rozendaal en Jaap van Beukelen. 

Het waren allemaal zeer leerzame en gezellige avonden en middagen! Met koffie en koek, en 

na afloop een hapje en een drankje. 

Ik wil bij deze de gastbedrijven nogmaals hartelijk bedanken voor hun gastvrijheid en goede 

verzorging! 

En ja, dan was er het examen! Zaterdag 8 februari 10.30 uur bij Fam. Polinder in Nunspeet. 

Wat jammer dat de één na de ander een bericht stuurde van afwezigheid. Uiteindelijk 

bleven er slechts 15 deelnemers over! 

 Iedereen werd hartelijk ontvangen met koffie en een gevulde koek. Oók Freddy Bomers en 

Fons Withag, die namens het bestuur aanwezig waren.  

Na het woordje van welkom, enige uitleg en de informatie over de koeien, ging men de 5 

koeien keuren die keurig in de jongveestal waren opgesteld. Na ongeveer 1,5 uur had ieder 

zijn punten op papier staan en kwamen we weer bijeen in de kantine waar de Fam. Polinder 

voor een zeer goede lunch gezorgd had: belegde broodjes, erwtensoep en een kroket, en 

niet te vergeten: alle soorten van drank! Helaas bleef er veel over omdat er op 32 

deelnemers gerekend was; dit was voor het gastbedrijf en de organisatie zéér teleurstellend! 

Na de lunch hebben we de examenformulieren doorgeschoven naar de naastzittende 

deelnemer en werden de punten doorgenomen. Na afloop hebben we het één en ander nog 



even nagekeken en de strafpunten op een rijtje gezet. De spanning steeg ten top toen we de 

uitslag bekend maakten. 

We hadden verschillende prijzen die werden aangeboden door Fa. De Heus, via G. Polinder, 

nl. 4 zakken brok, Herman de Haan van Agridiscounter via Dick v. Spijker, nl. 2 warme jassen 

en 2 halsters door J. v. Beukelen. Oók waren er van Fa. de Heus schrijfblokken en warme 

mutsen voor iedereen.    

De uitslag van de cursus was als volgt: 

Beginners:      1. G. van Dijkhuizen 

                          2.  E. v.d. Ham 

                           3.  T. v.d. Woude 

Gevorderden:  1.  J. te Riele Jr. 

                            2. E. de Zeeuw 

                             3. T. Voets 

Voor beide nummers 1 was er een beker beschikbaar. 

Aansluitend op de uitslag is er een mooie groepsfoto gemaakt en heeft iedereen zijn 

certificaat in ontvangst genomen. Na nog even gezellig te hebben nagepraat ging iedereen 

weer huiswaarts. 

Nogmaals wil ik de gastbedrijven, de Fam. Polinder en de cursusleiders bedanken voor hun 

inzet, en niet te vergeten: Fons Withag voor het verzorgen van de certificaten en de 

contacten naar de deelnemers toe. 

Volgend jaar weer een nieuwe cursus, met misschien weer zoveel deelnemers, die dan óók 

aan het examen deel kunnen nemen! 

Jaap v. Beukelen, voorz. FC. 

   

 

 


