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Reglement NAJK  

Nationaal Kampioenschap Veebeoordelen 
 

Een veebeoordelingswedstrijd bestaat uit twee gedeelten, namelijk: 

1. Een schriftelijk gedeelte 

2. Een mondeling gedeelte 

 

1. Het schriftelijke gedeelte 

Het schriftelijke gedeelte is voor alle deelnemers. De deelnemers krijgen tien koeien te beoordelen 

in twee groepen van vijf. De eerste 5 minuten beoordelen de deelnemers buiten de ring en de 

resterende 20 minuten in de ring. Van deze koeien moet aangegeven worden de volgorde van goed 

naar minder goed voor de onderdelen: 

• Frame 

• Type 

• Uier 

• Beenwerk 

• Algemeen voorkomen 

 

De koe met het beste frame wordt geplaatst als nummer 1, die met het minste frame als nummer 5. 

De volgorde van goed naar minder goed is dus 1,2,3,4,5. Dit geldt ook voor de overige onderdelen. 

Tevens moeten alle vijf koeien beoordeeld worden op algemeen voorkomen met het absolute aantal 

punten. Bijvoorbeeld: Koe B 83 punten. De deelnemers mogen de ring niet voortijdig verlaten. 

 

Het gebruik van de mobiele telefoon is tijdens de wedstrijd vanzelfsprekend niet toegestaan. Om 

misverstanden te voorkomen, is het niet toegestaan om de telefoon in de hand te houden. Wanneer 

de organisatie dit toch opmerkt, wordt de betreffende deelnemer uitgesloten voor verdere deelname 

aan het NK Veebeoordelen.  

 

Beschikbare tijd: 25 minuten per groep. 

 

2. Het mondeling gedeelte 

Hieraan mogen alleen de best geplaatsten van het schriftelijke gedeelte meedoen. Dit aantal (12 tot 

17 deelnemers) wordt door de wedstrijdleiding bepaald. Discussie hierover is niet mogelijk. 

 

De deelnemers voor het middaggedeelte plaatsen vijf koeien op volgorde van goed naar minder 

goed en leveren daarna de beoordeling in bij de wedstrijdleiding. Hiervoor is 20 minuten 

beschikbaar. Hierna worden de deelnemers afgezonderd en moeten zij één voor één ten overstaan 

van de jury en het publiek een mondelinge toelichting geven op hun plaatsing, hiervoor is maximaal 

4 minuten beschikbaar per deelnemer. De jury stelt geen vragen aan de deelnemers. 

 

De beoordeling 

De resultaten van de eerste twee ronden worden vergeleken met het oordeel van de jury. Elke plaats 

in afwijking met de jury geeft strafpunten. Het aantal strafpunten is het kwadraat van het aantal 

plaatsen afwijking. Bijvoorbeeld: Koe C krijgt voor haar uier een tweede plaats van de jury, terwijl de 
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deelnemer haar een vierde plaats gaf. Het aantal strafpunten voor koe C, uier, wordt dan 4, kwadraat 

van 2. Wat het aantal punten voor algemeen voorkomen betreft, geldt: Iedere punt afwijking van de 

jury geeft 1 strafpunt. Bijvoorbeeld: Koe D krijgt van de jury 85 punten voor algemeen voorkomen en 

van de deelnemer 82 punten. Het aantal strafpunten voor koe D, algemeen voorkomen is 85 – 82 = 3. 

Het resultaat van de schriftelijke ronde is het totaal aantal strafpunten afgetrokken van 100. 

Bijvoorbeeld: 100 – 35 strafpunten = 65 punten. Bij elk van de twee ronden start men met 100 punten. 

 

Voor het middaggedeelte krijgt iedere deelnemer 10 punten voor elke goed geplaatste koe. Voor 

elke plaats afwijkend van het juryoordeel krijgt de deelnemer twee aftrekpunten. Voor de 

mondelinge toelichting geeft de jury een cijfer variërend van 1 tot 10. De presentatie en opbouw van 

de toelichting vormt de ene helft van het cijfer en de inhoud van de toelichting de andere helft van 

het cijfer. De beoordeling wordt vermenigvuldigd met 10. Een waardering van 7,5 levert dus 75 

punten op. 

 

Het gebruik van de mobiele telefoon is tijdens de wedstrijd vanzelfsprekend niet toegestaan. Om 

misverstanden te voorkomen, dienen de deelnemers na de inschrijving van de middagronde hun 

mobiele telefoon in te leveren bij de organisatie.  

 

Zowel na het ochtend- als het middaggedeelte geeft de jury een toelichting op de plaatsing, zoals 

die naar hun mening moet zijn. De uitspraak van de jury is bindend. 

 

Uitslagen en prijzen 

De resultaten van het schriftelijke gedeelte zijn bepalend voor deelname aan de tweede ronde. Na 

de lunch wordt bekend gemaakt wie deel kan nemen aan de tweede ronde. De resultaten van deze 

deelnemers worden pas na de wedstrijd bekend gemaakt. Bij gelijk aantal punten is het cijfer voor 

de mondelinge toelichting doorslaggevend. De deelnemers die zich niet geplaatst hebben, krijgen 

hun juryformulier direct na de lunch terug. Zij doen er goed aan om het juryformulier op telfouten te 

controleren. 

 

Na de wedstrijd wordt de uitslag zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.  

 

Jury 

De jury bestaat uit 2 leden. De jury kan, indien nodig, de arbiter (selecteur) raadplegen. De arbiter 

blijft buiten de ring. 

 


