Richtlijnen voor juryleden en deelnemers
van veebeoordelingswedstrijden
Deze richtlijnen zijn opgesteld voor gebruik tijdens de mondelinge ronde van
veebeoordelingswedstrijden.
Inleiding
Het doel van veebeoordelingswedstrijden is:
• het opleiden van toekomstige juryleden
• het verrijken van de kennis van het exterieur van het vee bij de deelnemers
Hieronder worden richtlijnen voor zowel deelnemers als juryleden beschreven. Voor de juryleden
geldt dat zij zich op een uniforme wijze opstellen tegenover de deelnemer. Hierdoor weet de
deelnemer wat van hem/haar wordt verwacht.
Allereerst worden de beoordelingscriteria beschreven en vervolgens de procedure tijdens de
mondelinge ronde. Hierin wordt de algehele gang van zaken uitgelegd.
NB De koeien bepalen de wedstrijd voor 80%.
De koeien voor de ochtendronde dienen een duidelijke en logische volgorde te hebben. ’s Middags
geldt hetzelfde, maar kunnen de punten van de koeien dichter bij elkaar liggen. Hierbij kunnen de
deelnemers namelijk toelichten waarom zij een bepaalde volgorde hebben gekozen. Belangrijk is
dat de koeien een goed niveau hebben.
Beoordelingscriteria
De deelnemer moet de jury duidelijk kunnen maken, waarom de koeien in de volgorde staan die
hij/zij heeft aangegeven. Hij/zij doet dit door middel van een korte en heldere bespreking van de
koeien. Aangegeven moet worden welke punten van de als eerste geplaatste koe beter zijn dan van
de als tweede geplaatste, zodat duidelijk wordt waarom de deelnemer de eerste koe boven de
tweede geplaatst heeft. Punten die genoemd kunnen worden, betreffen frame, type, uier, beenwerk,
algemeen voorkomen.
Belangrijk is dat de deelnemers de koeien positief beschrijven. Ook de eigenaren van de koeien
moeten aan het eind van de dag met een voldaan gevoel naar huis gaan.
De presentatie en het woordgebruik van de deelnemer worden gebruikt voor afronding van het
cijfer.

-1-

De mondelinge ronde
De juryleden dienen de koeien op dezelfde plaats en op hetzelfde tijdstip te beoordelen als de
deelnemers.
De deelnemer geeft een mondelinge toelichting op de plaatsing van de koeien. De koeien zijn voor
zijn/haar toelichting al op volgorde van de deelnemer in de wedstrijdring geplaatst.
De motivering kan de deelnemer voorbereiden door:
• de rangorde te noteren
• elke koe kort te beschrijven, zodat je later nog weet om welke koe het gaat (bijv. de witte koe)
• de punten op te schrijven, waarom de als eerste geplaatste koe beter is dan de tweede, de
tweede beter is dan de derde etc.
• te bedenken hoe kort uiteengezet kan worden waarom voor een bepaalde volgorde gekozen is.
Per koe worden maar één of twee beschrijvende opmerkingen gemaakt
• een motivering te maken waarin uitgebreider uitgelegd wordt waarom de als eerste geplaatste
koe beter is dan de tweede etc, aan de hand van de gemaakte lijst met punten.
De jury stelt geen vragen aan de deelnemers.
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