Praktische bezwaren remmen goede wil
INTRO:
Al jaren spreken vleesveevoormannen de wens uit te komen
tot één nationale vleesveemanifestatie. Weer is het niet gelukt. De
meningen van de diverse stamboekvoorzitters lopen uiteen.
AUTEUR:
Jacco Keuper
TEKST:
Al jaren spreken vleesveevoormannen de wens uit te komen tot één nationale
keuring voor alle vleesveestamboeken. Alweer is het niet gelukt. Dit jaar
wordt de vleesveemanifestatie weer op 2 dagen en twee verschillende
locaties gehouden. Op 25 september keuren de stamboeken van Belgisch
Witblauw, Limousin en Charolais in Utrecht. Mariënheem is op 27 november
het toneel voor Blonde d’Aquitaine, Verbeterd Roodbont, Piëmontese en
Marchigiana. Vleesvee vroeg de stamboekvoorzitters naar hun mening.
Federatie van Vleesveestamboeken
Piet Hannewijk: „Dit jaar is het op twee locaties, maar in de toekomst zijn
we tot elkaar veroordeeld. Diep in het hart is die wens er bij elk
stamboek. Alleen zijn sommige stamboeken zuidelijk en andere oostelijk
georiënteerd. Ik heb daarom een elitekeuring voorgesteld, waarbij eens in
de 2 jaar een selecte groep dieren in de ring treedt. Helaas was ook dat
niet naar wens van de leden. Volgend jaar bestaat de Federatie 15 jaar. Dat
jubileum grijpen we aan om een ‘echte nationale’ te organiseren.”
Charolais-stamboek
Frits van Melle: „Met Utrecht ben ik gelukkig, wat betreft twee keuringen
zeg ik helaas. Wij verwachten meer respons in Utrecht omdat onze meest
actieve leden in het Zuiden zitten. Bovendien heeft kampioen worden in
Utrecht een andere uit-straling dan kampioen worden in Mariënheem. Je moet
mensen motiveren naar een keuring te komen. Die keuze is niet zwart-wit.
Een klein duwtje kan net datgene zijn waarom mensen meedoen of afhaken.
Ik ben groot voorstander van de Federatie. Dat is een eenheid. Bovendien is
het niet goed dat een belangstellende 2 dagen op pad moet om alle rassen te
zien. We hebben dan ook hartstochtelijk tegen twee keuringen gestemd. We
zijn bereid uit eigen kas bij te passen als één keuring duurder is dan twee
afzonderlijke. Alleen bleek dat ook dit jaar nog niet nodig omdat andere
stamboeken tegen waren.”
Blonde d’Aquitaine-stamboek
Ed Neerincx: „Eén keuring is het mooist, maar ik vind twee keuringen geen
aanfluiting. Natuurlijk heeft ons stamboek noten op zijn zang, maar we
snappen ook dat we er uit moeten komen. De locatie is minder belangrijk dan
het niet stellen van eisen rondom IBR. Dat hebben we als must afgedwongen,
want bij verplicht enten zal de deelname afnemen.
De bekendheid van de plaats doet er niet veel toe, dat is voor ons geen
reden Mariënheem te verlaten. Bovendien is keuren in september niet handig
voor ons. De Utrechtse keuring valt samen met de nationale in Frankrijk,
maar daarmee zeg ik niet dat we niet naar Utrecht willen. Utrecht is een
perfecte locatie, alleen onbetaalbaar.
Je vastklampen aan een ander evenement vind ik goed. De ‘R’ in NRM
bijvoorbeeld staat voor rundvee, toch? Het idee van een elitekeuring
spreekt me dan ook wel aan. Niet als vervanging, maar als aanvulling op de
huidige keuringen. Anders sluit je een deel van de fokkers uit, en iedere
deelnemer brengt ook publiek mee.”
Limousin-stamboek
Willem Dijkstra: „Eén dag heeft meer uit-straling en biedt voor potentiële
starters een beter vergelijk tussen de rassen. Dit jaar lukte het niet,
maar ik houd hoop. We moeten centraal gaan zitten en allemaal water bij de
wijn doen. Moeilijk punt blijven de hoge kosten als je met 500 dieren in
één locatie wilt. Maar we komen er uit als we dat willen, ook financieel.
Meeliften met de NRM zal niet eenvoudig zijn. De NRM is een keiharde
organisatie. Bovendien brengt het met zich mee dat de keuring dan op

donderdag gehouden wordt. Veel inzenders zijn hobbyisten, die komen niet op
een doordeweekse dag.”
Marchigiana-stamboek
Tom Rijken: „Het mooiste is om met z’n allen op een centrale plek als
Zwolle of Utrecht te keuren. Maar dan wel op een betaalbare locatie die
groot genoeg is. Ik weet zeker dat we met de meeste stamboeken snel op één
lijn zitten als zich iets geschikts voordoet. Van enkele stamboeken heb ik
de indruk dat ze wel roepen dat ze één keuring willen, maar dat ze het ook
wel goed vinden zoals het nu gaat. Als we één keuring hebben, vind ik ook
dat elk stamboek dat is aangesloten bij de Federatie daar moet keuren. Ik
ben best bereid de keuringslocatie Mariënheem op te geven. Ook over de
datum valt te praten. Al moet die niet verder naar voren, dan zijn dieren
moeilijker in keuringsconditie te brengen.”
Belgisch Witblauw-stamboek
Jan Bekman: „Het is dus niet haalbaar! Je krijgt die anderen niet naar
Utrecht en wij gaan niet naar Mariënheem. Je kunt er lang of kort over
praten. Ik weet niet of dat erg is. Eén keuring heeft wel meer uitstraling,
maar Utrecht alleen voor de vleesveetentoonstelling is niet te betalen.
Opbouwen, schoonmaken: alles wordt uitbesteed. De Tuindorphal kost al
E10.000. Reken maar uit wat je kwijt bent als je de grote hal er ook bij
wilt gebruiken.
Het combineren met een ander evenement is daarom gewenst. Keuren met de NRM
zou mooi zijn. Het heeft alleen wel als nadeel dat de koeien in juli niet
in conditie zijn. Kortom, ik zie het nog niet zo snel gebeuren dat er één
keuring komt!”
Verbeterd Roodbont-stamboek
Johan van der Ven: „Ik ben een groot voorstander van een keuring op één
locatie. Als ik terugdenk aan Zwolle: veel vee, veel volk. Jammer dat dat
er niet meer is. Een houding van ‘mijn leden zijn niet bereid om op een
andere locatie…’ vind ik jammer. Als de leden het belang inzien van zich te
presenteren op een keuring, doen die laatste 30 kilometer er ook niet meer
toe. Als je met elkaar iets wilt, moeten alle neuzen toch dezelfde kant op.
Dan moet eigenbelang naar de achtergrond. Willen we die keuring levend
houden, dan zal er iets moeten gebeuren.
Ik ben voorstander van een voorselectie. Dan komt alleen de crème-de-lacrème op de nationale. Bij Belgisch witblauw gebeurt het al, maar ik weet
niet of andere stamboeken er voor in zijn. Vooral voor kleinere stamboeken
zal het niet meevallen een voorselectie te houden.”
Piëmontese-stamboek
Piet Laarakkers: „Op zich zou één keuring heel mooi zijn, maar het is bijna
niet uitvoerbaar. Voor sommige stamboeken wel, maar ons stamboek heeft de
meeste leden in het Noordoosten. Nu komen er 60 dieren op de keuring. Die
heb je daarvoor ook nodig.
Vorig jaar hebben we op de ledenvergadering gepolst wat er gebeurt als de
nationale naar Utrecht gaat. Er zouden dan nog 18 dieren overblijven. Dat
betekent rubrieken van twee dieren, eigenlijk niet meer dan een
demonstratiegroep. Bovendien is dit twee keer feest en halen we twee keer
de vakpers. Want ik ben ervan overtuigd dat er zo meer pagina’s aan de
keuring besteed worden, dan wanneer alles op 1 dag zou zijn. Daarom ben ik
blij dat we in Mariënheem keuren. Voor ons stamboek is dat de beste
oplossing.”
Bijschrift figuren:
Ook dit jaar wordt de nationale vleesveemanifestatie op twee plekken
gehouden. De ene stamboekvoorzitter treurt erom, de andere vindt het geen
aanfluiting.

