Knusse keuring voor breed publiek
INTRO:
Door de lage opkomst kwam de ideale fokrichting op de
negende Nationale Herefordkeuring niet uit de verf, wel was er alle ruimte
voor goede toelichting.
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TEKST:
De aftrap voor de landelijke vleesveekeuringen is weer gegeven. Zaterdag 11
september hield het Herefordstamboek zijn nationale keuring in Dalfsen. Het
open veld, de kraampjes van de Farm- en Countryfair eromheen en het geringe
aantal dieren geven de keuring een knusse uitstraling. Want het
Herefordstamboek hoeft niet te discussiëren over de prijs van het
onderkomen; de tentoonstelling wordt op een weiland van één van de leden
gehouden. De dieren staan aangebonden aan een staaldraad die bevestigd is
aan een paar grote houten palen.
Uiteenlopende kwaliteit
In totaal doen 30 dieren mee aan de keuring. Het is niet het crème-de-lacrème van het ras. „Een aantal fokkers bleef thuis. Een aantal nieuwe
leden, ex-melkveehouders, had ik ook verwacht. Zij willen echter niet met
gekocht materiaal aan de start verschijnen”, licht stamboekvoorzitter Joop
Meijer toe.
De kwaliteit loopt dan ook wat uiteen. De meeste spreiding zit volgens de
jury in het type. Er is een aantal langbenige exemplaren, de modernere
Hereford genoemd. Maar er zijn er ook van het Engelse type, die wat
kortbeniger zijn. De kopnummers in de rubrieken worden door de jury alom
geprezen om hun goede kwaliteit. Van dieren die achterin eindigden was de
lijst met pluspunten korter. In het algemeen eindigden dieren van het
modernere type hoger dan van het Engelse type. Keurmeester Ad van Gent
benadrukt dat dit niet zozeer aan een voorkeur voor een bepaald type ligt
als wel aan de bouw: bijvoorbeeld hoe de schouder overgaat in de rug.
„Mensen die het moderne type fokken, letten meer op bouw en benen, is mijn
indruk.”
Bovendien was er een opvallend verschil in prepareren van de dieren.
Sommigen waren met zorg getoiletteerd: ze glansden, waren goed gewassen en
hadden een mooi uitgekamde staart. Anderen kwamen duidelijk zo uit het
natuurgebied. En dat terwijl het stamboek verschillende stimulansen heeft:
van een prijs voor het beoordelen van de stands tot een beloning voor het
beste ‘showmanship’.
Het voorbrengen gebeurt, zoals op veel vleesveetentoonstellingen,
wisselend. Om hier de aandacht op de te vestigen heeft het stamboek de
geroutineerde Deense fokker Bent Sørensen gevraagd het voorbrengen te
tonen.
Moeilijk lijn aan te geven
Naast rubrieken van acht dieren is er ook een aantal met drie. Voor de jury
zijn die laatste moeilijker om een bepaalde lijn aan te kunnen geven. Van
Gent: „Dan pak je de minst slechte. Bij acht is de kans groter dat het
ideale type ertussen zit. Dan kun je aangeven welk type je voorstaat.” Het
voordeel van zo’n kleine keuring is echter dat er per rubriek ruimschoots
de tijd is voor de beoordeling en de toelichting erop. Vooral dit laatste
was uitstekend geregeld. Eerst gaf Minne Veldman namens de tweekoppige jury
een algemene toelichting op de rubriek, de dieren en hun bijzonderheden.
Daarna volgde zijn collega Van Gent met een uitgebreide toelichting op de
plaatsing. „Toelichting vind ik heel belangrijk. Vooral voor de man op de
tweede plek die tot het eind hoopt vooraan te komen.”
De keuring sluit met een veiling. Van de vijf te veilen dieren wordt geen
per opbod verkocht. Kennelijk was er schroom om openlijk te bieden, want
direct na de veiling is al een dier onderhands van eigenaar gewisseld.
Kader bij artikel:
Uitslagen
Vrouwelijk jongvee tot 17 maanden

1A. Hammerweide Nolda H - Vader: De Molenbelt 226E Jonas ET H - Eigenaar:
J.W. Zuurhout, Raalte
Vrouwelijk jongvee vanaf 17 maanden
1A. Horstinge Valdis P - Vader: Stockmaster 3J - Eigenaar: H. Kuipers, Erm
Gekalfde vaarzen en koeien t/m 5 jaar
1A. Oldemeule Tiny P - Vader: Mosso Noble P - Eigenaar: J. Reus, Emmen
Gekalfde koeien ouder dan 5 jaar
1A. V. Tess 15 W H - Vader: LCI Super Voltage 15W -Eigenaar: J.W. Zuurhout,
Raalte
Stierkalveren van 7 tot 12 maanden
1A. Lindehof Red Rox P - Vader: Tahe Gard Durango 205K P - Eigenaar: J.
Reus, Emmen
Stieren van één tot twee jaar
1A. Herrenomad 1 Wrabe P - Vader: Herrenomad 1 Dirir P - Eigenaar: J.J.H.
Meijer, Hengelo
Stieren twee jaar en ouder
1A. Mosso Noble P - Vader: Tinghojs Isak - Eigenaar: G. Bemboom, Slagharen
KAMPIOENEN
Algeheel kampioene vrouwelijke dieren
Horstinge Valdis P - Vader: Stockmaster 3J - Eigenaar: H. Kuipers, Erm
Algeheel kampioen stieren
Mosso Noble P - Vader: Tinghojs Isak - Eigenaar: G. Bemboom, Slagharen
Beste showmanship
B.J. Koopmans, Terwispel
Bijschrift figuren:
Even onder de buik krabben met de 'keuringsstick'. Een hulpmiddel dat in
het buitenland gemeengoed is.
’s Ochtends worden de voorbereidingen getroffen. Zo worden alle dieren
gewogen en gemeten.
Rustig trekken de deelnemers door de ring, gewoon in de open lucht. Het
beperkte deelnemersveld maakt dat er rustig gekeurd kan worden op de
negende nationale.
De dagkampioenen: de vaars van Kuipers in Erm was de winnaar bij de oudere
koeien. Bij mannelijk won de 1.220 kilo zware stier van Bemboom in
Slagharen.

