Stamboeken keuren voor breed publiek
INTRO:
Fokkers van Belgisch Witblauw, Limousin en Charolais
konden hun hart ophalen tijdens de nationale vleesveemanifestatie in
Utrecht. Stuk voor stuk keuringen met goed en uniform vee.
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TEKST:
Drie vleesveestamboeken hielden op zaterdag 25 september hun nationale
keuring in de veemarkthallen in Utrecht. Behalve fokkers en stamboekleden
staan er ook regelmatig burgers om de keuringsring. De tentoonstelling valt
namelijk samen met de Utrechtse Paardendagen. De keuring eindigt dan ook
met een defilé in de grote ring van de paarden. Daar horen duizenden mensen
hoe de voorzitter van de Federatie van Vleesveestamboeken de verschillende
rassen toelicht. Het gaat rustiger en met grotere afstand tussen de rassen
dan vorig jaar.
Opkomst is altijd een punt van aandacht. Bij het Charolais- en het
Limousin-stamboek ontbraken grote spraakmakende fokbedrijven. Belemmeringen
als bloedonderzoek voor het terugkrijgen van de IBR-vrije status bevorderen
deelname aan IBR-veilige keuringen als deze niet. Leuke bijkomstigheid van
deze keuring is dat de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) inzenders met
vrije bedrijven 50 procent korting op de kosten van het bijbehorende
bloedonderzoek geeft. Voor toekomstige keuringen is het blikveld breder. De
federatie is in overleg met de GD om de lepto-onderzoeken in de
zoogkoeienhouderij goedkoper uit te voeren door met mengmonsters te gaan
werken.
Kader bij artikel:
Kwaliteit Belgisch Witblauw in Nederland op vrijwel hetzelfde niveau als in
België
Het gaat zeker niet bergafwaarts met het Stamboek Belgisch Witblauw. Er
waren evenveel inzendingen als vorig jaar, net geen 100. Wat opviel waren
10 nieuwe inzendingen en het feit dat de kwaliteit van het stamboek de
kwaliteit van de Belgische collega’s nadert. De nummers 1 evenaarden de
kwaliteit van de (sub)top in België. Alleen de Nederlandse koeien blijven
in grootte achter. Winstpunt is wel de verbetering in het beenwerk en de
bloedvoering.
In de ring waren de Belgische keurmeesters goed te spreken over de
kwaliteit van zowel koeien als stieren. De bevleesdheid was heel goed. De
meesters keken extra nauwkeurig naar de staartinplant. Bij de
kampioenskeuring mannelijk vee tot 1 jaar won catalogusnummer 35,
Negenbunder Kobra van L. van de Gaar uit Slenaken op het nippertje van de
reservekampioen Radar van A. Reurink-van Putten uit Oldebroek met
catalogusnummer 32. Een hogere staartinplant gaf de doorslag.
Bij de koeien stal Van de Kerkweg Cytha, van A. van Ginkel in Uddel, de
show. In rubriek 26, vrouwelijke dieren 2 jaar en ouder werd ze
reservekampioen. In deze rubriek werd Campanule de F van B.J. Hoogeveen uit
Heerewaarden kampioen, omdat de koe meer ontwikkeld was. In rubriek 27,
Nederlands gefokt vrouwelijke dieren 1 jaar en ouder, won eigenaar A. van
Ginkel overduidelijk met de aangekochte koe Van de Kerkweg Cytha. Volgens
de keurmeester een topper met goed beenwerk. Van Ginkel deed voor het eerst
mee met de nationale keuring in Utrecht.
Stamboekvoorzitter Jan Bekman was na afloop een tevreden man. De keuring
verliep vlot en was overzichtelijk. „Het is misschien een cliché, maar de
kwaliteit is dit jaar weer goed. De dieren staan stuk voor stuk goed op de
benen.”
Het stamboek zit niet stil. Een belangrijke verandering is een
bedrijfsinspectie. In de wintermaanden trekken de inspecteurs erop uit om
de jonge dieren te keuren op gebreken. De zwakke en goede punten per dier
komen op tafel. „Dit verbetert de kwaliteit van het vee. Het liefst zou ik
een dergelijke inspectie binnen ons stamboek verplicht stellen, maar dat
moeten we nog eerst bespreken in het bestuur”, aldus Bekman.
UITSLAGEN

Kampioene 4-12 mnd.: Quate van E. Ekkels, Nijeveen. Kampioene 1-2 jaar:
Gavina Et Du Haut D’Arqeunnes van B.J. Hoogeveen, Heerewaarden. Kampioene 2
jaar en ouder: Campanule De F van B.J. Hoogeveen. Kampioene Nederlands
gefokt 1 jaar en ouder: Van de Kerkweg Cytha van A. van Ginkel, Uddel.
Kampioen mannelijke dieren tot 1 jaar: Negenbunder Cobra van L. van de
Gaar, Slenaken. Kampioen 1-2 jaar: Nestor vd Dikweid van Mts. C. en M. WitBrasse, St Maarten. Kampioen 2 jaar en ouder: Bonaparte De Hotte van
W.L.A.M. Broers, Oud-Alblas.
Kader bij artikel:
Limousin: oog voor breedte stopt discussie over kampioenen
De opkomst is met 13 inzenders en 60 dieren iets lager dan vorig jaar,
vooral door het uitvallen van Koningshoeve in Spaarnwoude. Daarentegen had
het stamboek ook een nieuwe deelnemer, Wim Tijs uit Luttenberg. Hij oogstte
veel waardering van zijn collega’s, al liep hij niet voorop. Met de vijfde
plek in de rubriek is hij tevreden, want hij kwam niet om te winnen. „Het
gaat om het vergelijken.”
Hét onderwerp van gesprek langs de ring was het bestuursbesluit een Franse
regel te hanteren. Daardoor is de kampioen van vorig jaar dit jaar
uitgesloten van de titel. Mocht het dier toch de beste zijn, dan wordt het
uitgeroepen tot dagwinnaar, maar een ander wordt kampioen.
Fokkers reageerden met gemengde gevoelens op het besluit. Aan de ene kant
begrijpen ze dat het bestuur meer fokkers een kans wil geven, maar
anderzijds zijn Franse keuringen groter. Ook was er onvrede onder de leden
over de besluitvorming en de communicatie ervan. Maatschap Holterman hoorde
het een week voor de keuring, andere deelnemers en publiek pas tijdens de
keuring. Veel leden hadden liever de beslissing eerst in een
ledenvergadering besproken.
Uiteindelijk eindigde Marieke, de kampioen van vorig jaar, als tweede. De
foktypische koe had wat minder breedte in de zitbeenderen; het speerpunt
van de jury dit jaar. Na afloop benadrukte jurylid Addi Moree dat het
besluit niet was genomen om discussie over de kampioenstitel te voorkomen.
„De kampioen van vorig jaar heeft zich goed gehouden, maar je kunt zien dat
ze een jaar ouder is. Met name de bespiering, breedte van de broek en de
ronding van de rib was bij de huidige kampioen beter. En als er kalveren
bijlopen nemen we die ook mee in de beoordeling. Die van Pomme vonden we
beter.”
Bij de stieren was de keuze beperkt. Uiteindelijk werd Superieur van Claeys
uit Biervliet winnaar. Een stier met veel ontwikkeling en beste bespiering.
Hij kreeg wel een kleine aanmerking op de benen. Toch was er over de
kwaliteit geen klagen. „Door het uitvallen van Koningshoeve, die toch een
beste bedrijfsgroep en aantallen heeft, hadden we verwacht dat we met
minder genoegen moesten nemen”, aldus Moree. Degenen die er het verst voor
moesten komen gingen er met de prijzen vandoor. Vier van de zes
(reserve)kampioenen kwamen uit Zeeuws-Vlaanderen.
UITSLAGEN
Kampioen stieren: Superieur (v. Ley) van Limousinhof Claeys in Biervliet.
Kampioen kalveren en pinken: Tatiana (v. Irakou) van A.J. Mol in Hoek.
Kampioen vaarzen: Symphonie (v. Jars) van Limousinhof Claeys in Biervliet.
Kampioen koeien: Pomme (v. Jupiter) van A.J. Mol in Hoek.
Kader bij artikel:
Charolais: uniforme dieren die weer eens minder fijn zijn
Ook bij het Charolais-stamboek was er een voelbare aderlating.
Bedrijfsbeëindiging zette na ruim 20 jaar een punt achter de deelname van
Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen. Daarnaast vielen twee nieuwe inzenders op
het laatste moment om veterinaire redenen af. Van de 25 ingeschreven dieren
verschenen er 20 dieren in de ring.
Daarom werden in alle rust de rubrieken afgewerkt. Toch is een keuring met
kleine rubrieken minder spannend en het leeftijdsverschil kan een rommelig
beeld geven als rubrieken worden samengevoegd. Inzender Ruilof van Putten
vond dan ook dat het stamboek moet proberen de deelname te vergroten. „Dit

oogt gewoon amateuristisch.” Voorzitter Frits van Melle deelt die mening,
maar weet niet hoe dat zou moeten. Eerder hadden tal van stimulerende
maatregelen weinig succes.
Het beperkte deelnemersveld ging niet ten koste van de uniformiteit.
Volgens keurmeester Adri van der Vaart waren de dieren uniformer dan andere
jaren, zonder op maat in te leveren. Dat kwam goed uit, want juist daarop
was de jury kritisch. Van der Vaart: „De laatste jaren zijn we volgens mij
te fijn geworden. Bij een Charolais moet de pijp niet te dun zijn. Ik ben
daarom blij dat ik dieren heb gezien met een goed skelet.”
Vooral bij de jeugdkampioenen kwam dit tot uitdrukking. Zowel Tamise als
Uzes kenmerken zich door maat en rastypische eigenschappen als ribvorm,
diepte in de borst, sprekende kop en lengte in de rug.
De kampioenen bij het oudere vee zijn meer van het slagerstype. Zo is Reims
een mooie vleestypische stier, die doordrukt op de weegschaal omdat zijn
skelet ook goed ontwikkeld is. Kampioenskoe Nancy is van het ouderwetse
type Charolais: groot, mooi evenredig gebouwd en het type dat iets meer vet
aanzet.
UITSLAGEN
Jeugdkampioen vrouwelijk: Tamise (v. Epsom) van W. Hoogeveen in Weert.
Kampioen vrouwelijk: Nancy (v. Tennis) van R. van Putten in Dirksland.
Jeugdkampioen mannelijk: Uzes (v. Reims) van J.A. Rietveld in Leerdam.
Kampioen mannelijk: Reims (v. Meillard) van J.A. Rietveld in Leerdam.
Bijschrift figuren:
Eigenaar A. van Ginkel in Uddel stal in Utrecht de show met de bijna 3 jaar
oude koe Van de Kerkweg Cytha. In de rubriek Nederlands gefokte vrouwelijke
dieren werd ze eenvoudig kampioen.
De jury lette extra op breedte. Pomme (v. Jupiter) van A.J. Mol uit Hoek
had dit meer dan Marieke, de kampioen van vorig jaar.
Hoogtepunt is het defilé waarbij de kampioenen van elk stamboek zich aan
het publiek op de paardendagen presenteren.
Kampioensstieren Uzes en Reims tonen de lijn die de jury wenst. Een
foktypische jeugd, die niet te fijn is. De oude stier is juist meer van het
slagerstype: vleestypisch en groot.

