Over de top
Franse juryleden unaniem enthousiast over kwaliteit Blondes
Hele beste Blonde d’Aquitaines, fraaie Piemonteses en stabiele verbeterd roodbonten. De algehele score
van deze drie rassen op de nationale keuring in Mariënheem op zaterdag 27 november was weer positief.
De Marchigiana’s moesten op het laatste moment verstek laten gaan en de publieke belangstelling zat
vergeleken met voorgaande jaren niet in de lift, zo signaleerden Guy Nantier en Alice Booij.

Piemontese
Beenwerk bij jonge dieren vraagt aandacht

Maaike 41, Lenta 18, Griota 12, Fridie 41, Elza 6 en Natasja 4, vrouwelijke kampioenen

‘W

ij zijn ook kwetsbaar’, sprak
stamboekvoorzitter Piet Laarakkers zacht aan het begin van de Piemontesekeuring toen duidelijk werd dat de Marchigiana’s niet zouden komen. Met zo’n 63
dieren in het boekje en 14 inzenders bevindt het Piemontesestamboek zich in de
gevarenzone, realiseert Laarakker zich. De
voorzitter weet zich echter ook verzekerd
van een zeer enthousiaste kern die trouw
naar de keuring blijft komen. Op het allerhoogste niveau waren het vooral drie bekende fokbedrijven uit het oosten van het
land die wedijverden om de linten: Henk
Hengsteboer uit Nieuwleusen, Antonie
van Gelder uit het Gelderse Hattem en de
broers Herman en Gerrit Nijhof uit Rijssen. Hun bekende koefamilies wisten een
sterk stempel te drukken op de uitslag.
De kwaliteit van het vrouwelijke vee werd
geroemd door het Duitse jurylid Hans-Jozef Weiler. ‘Zeer aansprekend’, omschreef
hij de rubrieken met grote dieren én be-
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spiering. ‘We moeten wel zorgen dat we de
goede kwaliteit niet verliezen in ons streven naar meer maat.’ Een aanmerking had
hij overigens wel op het beenwerk van de
jongste dieren. Hij bespeurt dat de Italia-

nen te weinig op de fokkerij van het onderstel letten. ‘Ze gaan voor snelle omzet,
maar bij ons moeten de dieren lang meegaan en dus goede benen hebben.’

De kampioenen
Jongvee van 0 tot 6 maanden: Maaike 41
(v. Brio) van H. J. G. en G. J. Nijhof, Rijssen
Jongvee van 6 tot 12 maanden: Lenta 18
(v. Brio) van H. J. G. en G. J. Nijhof, Rijssen
Jongvee van 1 tot 2 jaar: Griota 12 (v. Baffo)
van H. Hengsteboer, Nieuwleusen
Jongvee van 2 tot 3 jaar: Fridie 41 (v. Vialli)
van A. van Gelder, Hattem
Jonge koeien: Elza 6 (v. Billy) van A. van Gelder, Hattem
Oudere koeien: Natasja 4 (v. Supremo) van
H. Hengsteboer, Nieuwleusen
Beste Nederlands gefokt vrouwelijk: Fridie
41 (v. Vialli) van A. van Gelder, Hattem

Stieren van 0 tot 6 maanden: Wodan (v. Billy) van A. van Gelder, Hattem
Stieren van 6 tot 12 maanden: Marmero
(v. Marco) van W. G. Markvoort, Holten
Stieren ouder dan 1 jaar: Bando (v. Baffo)
van H. J. G. en G. J. Nijhof, Rijssen
Beste Nederlands gefokt mannelijk: Bando
(v. Baffo) van H. J. G. en G. J. Nijhof, Rijssen
Kampioen bedrijfsgroepen jonger dan 1
jaar: H. J. G. en G. J. Nijhof, Rijssen
Kampioen bedrijfsgroepen ouder dan 1
jaar A. van Gelder, Hattem

Verbeterd roodbont
Benen krijgen veel aandacht op opgefriste keuring

D

e verbeterd roodbonten hadden
een frisse, nieuwe wind door hun
keuring laten waaien, die met zo’n honderd dieren en 19 inzenders goed bezet
was. En dat verhoogde de amusementswaarde van het schouwspel aanmerkelijk. De jonge aspirant-juryleden toevoegen aan het korps van scherprechters
was één van de nuttige vernieuwingen.
Zo kreeg de 28-jarige Ivan Hoekman uit
Zalk de kans om zijn kennis over veebeoordelen in de praktijk te brengen. ‘Ik ga
al vanaf mijn vierde mee koeien kijken’,
vertelt de jonge, enthousiaste veehouder, die samen met zijn vader verbeterd
roodbonten fokt. ‘Wij fokken op groot.
Met kwaliteit win je kwartjes, met meer
kilo’s pak je euro’s extra.’ Het keuren beviel Hoekman goed. ‘Mijn mening kwam
over het algemeen wel overeen met die
van de anderen’, zei hij diplomatiek. De
jonge keurmeester moest bij sommige
rubrieken wel eens een stapje opzij zetten. Zijn vader kwam dan de ring in en
niet zonder succes. Van ’t Veerhuis Laura (v.
Kobus) werd uitgeroepen tot Miss Toekomst. Haar moeder Van ’t Veerhuis Sophie
(v. Hein 3) kreeg ook al een kampioenslint omgehangen in de vrouwelijke rubriek tussen twee en drie jaar.
Als aandachtpunt hadden de juryleden
’s morgens afgesproken vooral het beenwerk hoog in het vaandel te houden. Dat
is het belangrijkste, vermeldde jurylid
Adri van Gent. ‘De bespiering hebben we
voor elkaar’, legde hij uit, terwijl hij de
verbeterpunten ook noemde. ‘Soms missen de dieren wat maat en lengte.’ Ook
voorzitter Johan van de Ven onderstreepte het fokdoel. ‘Het soort willen we niet
kwijt, terwijl we de maat er ook goed bij
willen houden.’ Rastype uitstralen op de
keuring was het doel van het bestuur,
waarbij de soort en luxe belangrijker waren dan conditie. Van de Ven: ‘We proberen ook magere dieren op waarde te
schatten.’
Bij de oudere dieren was het bijschrijver
en keuringsvedette Klaartje 45 die met gemak de kampioenstitel opnieuw binnenhaalde. De Kobusdochter van de familie
Abeelen uit Tilburg wist vorig jaar ook te
winnen én het jaar daarvoor werd ze ook
al kampioene bij de oudere koeien. Nu
kwam ze als zogende koe succesvol de
ring in. Het algemeen kampioenschap
ging echter aan haar neus voorbij. De ex-

Van ’t Veerhuis Laura, Jessy 3, Van ’t Veerhuis Sophie, Klaartje 45, Bas van ’t Veerhuis,
Leonardo, Dinant
clusieve bespiering en het toekomstperspectief van haar halfzuster Laura waren
nog overtuigender. Ook hier had de
jeugd de toekomst.
Een scherprechter die ook af en toe een
stapje opzij moest doen was inzender
Arend Jan Westerkamp uit Zwolle. ‘Nee,
we hebben dat liever niet’, gaf de voorzitter meteen eerlijk aan. ‘Daarom hebben
we ook die jonge mensen erbij gehaald,
anders lijkt het of we alleen maar oude
keurmeesters hebben.’ Westerkamp had
overigens minder last van belangenverstrengeling. Zijn fraai gelijnde jonge
stiertje Erik van de Westhoeve (v. Tinus)
werd kampioen bij de mini’s. Wellicht
aansprekender was het succes van Silvester, wiens nafok veelvuldig bij de
kampioensstieren valt te lezen. Dat gold

ook voor zijn zoon Bas van ’t Veerhuis, van
Hans Kragtwijk uit Aalsmeer. Bas schreef
het algeheel kampioenschap bij de stieren op zijn naam en leverde hiermee nog
een extra succesje voor stal Hoekman,
waar hij geboren werd. Jan Wittingen uit
Oosterwolde moest wellicht een keer
slikken toen zijn fraaie, bespierde en modern gelijnde rood gekleurde, maar
blauw gefokte vaarzen vanwege beenwerk in de rubriek terug werden gezet.
Bij de stieren had hij meer geluk. Zijn
stier Peter kon het kunststukje van vorig
jaar herhalen en zelfs verbeteren. Naast
het kampioenschap bij de oudere stieren
werd de nafok van Peter (v. Anton) ook als
beste groep gekozen. Daarnaast werd
zijn Dinant 9 (opnieuw van Silvester)
Mister Toekomst.

De kampioenen
Vrouwelijke mini’s: Danielle 6 (v. Raymon)
van F. J. A. Kok, Etten
Vrouwelijk tot 1 jaar: Van ’t Veerhuis Laura
(v. Kobus) van J. G. M. Hoekman, Zalk
Vrouwelijk 1 tot 2 jaar: Jessy 3 (v. Top Bill 4)
van mts. Stap, Marknesse
Vrouwelijk 2 tot 3 jaar: Van ’t Veerhuis
Sophie (v. Hein 3) van J. G. M. Hoekman, Zalk
Vrouwelijk 3 jaar en ouder: Klaartje 45 van
v.o.f. Van Abeelen, Tilburg
Miss Toekomst en algemeen kampioene:
Van ’t Veerhuis Laura (v. Kobus) van J. G. M.
Hoekman, Zalk
Mannelijke mini’s: Erik van de Westhoeve
(v. Tinus) van mts. Westerkamp, Zwolle
Mannelijk tot 1 jaar: Dinant (v. Silvester)
van J. Wittingen, Oosterwolde

Mannelijk van 1 tot 2 jaar: Leonardo
(v. Redbill) van J. Wittingen, Oosterwolde
Mannelijk van 2 tot 3 jaar: Bas van ’t Veerhuis (v. Silvester) van H. Kragtwijk, Aalsmeer
Mannelijk van 3 jaar en ouder: Peter
(v. Anton) van J. Wittingen, Oosterwolde
Mister Toekomst: Dinant 9 (v. Silvester) van
J. Wittingen, Oosterwolde
Algeheel mannelijk kampioen: Bas van ’t
Veerhuis (v. Silvester) van H. Kragtwijk,
Aalsmeer
Zoogstellen: v.o.f. Van Abeelen, Tilburg
Bedrijfsgroep vrouwelijk jongvee: mts.
Westerkamp Zwolle
Stier met afstammelingen: Peter van J. Wittingen, Oosterwolde
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Blonde d’Aquitaine
Verdeling ereprijzen afspiegeling van brede top

V

roeg in de ochtend al waren de zittribunes door de toeschouwers goed
gevuld. De buitenlandse belangstelling
voor Nederlands nationale keuring in het
Blonde d’Aquitaineras was opmerkelijk.
De Franse fokkerij was vertegenwoordigd
met de aanwezigheid van André Bouas en
Lionel Giraudeau, respectievelijk voorzitter en directeur van het Franse Blonde d’Aquitainestamboek. Tussen de toeschouwers waren ook enkele Luxemburgse en
Belgische fokkers, zowel Waalse als
Vlaamse. Een aanwijzing dat het de
Nederlandse Blonde d’Aquitainefokkerij
voor de wind gaat en internationaal respect geniet? ‘Jawel,’ getuigt Lionel Giraudeau, ‘zonder de minste twijfel; anderzijds wensen we ook de internationale
Blonde d’Aquitainefamilie verenigd in
Fierba (internationale federatie van de
fokkers van het Blonde d’Aquitaineras,
red.) nieuw leven in te blazen. We komen
hierover van gedachte wisselen met onze
collega’s.’
De keuring dan. Dat fokker en slager gelijklopende belangen kunnen hebben bewees Peter Lutke Veldhuis van de Vleesvee
Integratie Twente met de aanduiding van
het dier met de beste slachteigenschappen. Bij het mannelijk vee ging die eretitel
naar Uranium, in eigendom van Les Belles
Blondes uit Heesbeen, en bij het vrouwelijk vee naar Roquepine van Jo Sas uit Dreumel. Uranium (v. Ravissant) en Roquepine
(v. Mikado) werden beide 1a in hun rubriek. Roquepine kreeg later op de dag
zelfs het kampioenslint omgord bij de
vrouwelijke dieren van drie jaar en ouder.
Een glunderende Peter Lutke Veldhuis:
‘Voor het tweede jaar op rij vinden we onze kampioenen terug in de top van de fokkerij. Keurig.’

Beste leerling
Voor topfokker en keurmeester François
Picard-Robin uit het Franse Caro was het
de eerste maal dat hij de Nederlandse
Blondes onder ogen kreeg. Met zijn collega Alain Le Rat uit Ruffiac keurde hij te
Mariënheem de vrouwelijke rubrieken.
Een openbaring, zo bleek na afloop. François Picard-Robin: ‘Uitmuntende raskwaliteiten met een mooie harmonie tussen
ontwikkeling en bespiering. Een pluim
voor de fokkers voor de mooi getoiletteerde dieren en de prima presentatie. Van alle buitenlandse fokkers zijn de Nederlan-
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briek, ‘maar de klauwstand is afwijkend.
Het Blonde d’Aquitaineras heeft van nature wel een iets naar buiten gedraaide
stand in de voorpoten om het grote gewicht in de voorhand te kunnen torsen,
maar het mag niet een extreme richting
uitgaan.’ Ondanks minder homogeniteit
in de breedte van het veld bij de stieren,
zag de keurmeester toch heel wat dieren
met toekomst. Guy Laonet: ‘Minder homogeen, jawel, maar stieren weliswaar
met veel potentieel. Het niveau van een
goede Franse interregionale keuring.’
Bij de stierkalveren tot één jaar konden

ders in alle opzichten de beste leerlingen
van de Fransen.’ Een mooier compliment
uit de bakermat van het ras kunnen de
Nederlandse fokkers niet krijgen.
De nieuwe vaandeldragers van het vrouwelijk Blonde d’Aquitainevee zijn Unique, Urielle, Roquepine en Mignon geworden.
Unique (v. Minos), in eigendom van de fokstal Les Belles Blondes uit Heesbeen, leg-

twee jaar koos de vierkoppige jury unaniem de in Frankrijk gefokte Ogredochter Urielle du Moulin van Hans Spekenbrink
uit Hulsen. Urielle werd al vorig jaar kampioene bij de jeugd tot één jaar en behaalde recent nog de kampioenstitel te Enter.
‘Urielle nemen we graag terug mee naar
huis’, was het eensluidende commentaar
van de keurmeesters. ‘Het is een dier met
een uitgesproken ontwikkeling, lengte,

stans opgeroepen: Starmaker J.E. (v. Fauve)
van Jan Eggerink uit Wierden en Bakersfield Regina (v. Oriol) van Wim Bakker-Bultman uit Doornspijk kregen eenzelfde
aantal punten. Constans maakte Starmaker J.E. na een rondje lopen tot reservekampioene. De kampioene bij de zoogstellen werd Mignon (v. Empire) van Piet
Oostvogels uit Oudenbosch. De achtjarige Mignon, vergezeld van haar Falloukalf, spreidde in de enige rubriek zogende koeien heel veel raskwaliteiten ten
toon ondanks een te licht gekleurd haarkleed.

Zandvelder Veto, Nederlands gefokt en
kampioen stieren tot één jaar

Unique, Nederlands gefokt en kampioene
vrouwelijk tot één jaar

Roquepine, kampioene vrouwelijk
drie jaar en ouder

Nimbus, kampioen stieren drie jaar en
ouder

de beslag op de nationale titel in de categorie vrouwelijk vee tot één jaar. Met een
vrij compleet exterieur met vooral een
prima ontwikkeling, veel breedte in het
bekken en een mooie bespiering in rug
en broek was Unique een vrij logische
keuze. Reservekampioene in de categorie
werd haar secondante uit de rubriekskeuring, de op 1b-geplaatste Vaillantdochter
Umalia van Marcel Gerritsen uit Maurik,
die een bijzondere fijnheid uitstraalde. In
de categorie vrouwelijk vee van één tot

een strakke ruglijn en boordevol fijnheid. Een dier met veel toekomst.’ Ook
hier diende Marcel Gerritsen vrede te nemen met het reservekampioenschap met
zijn Urane (v. Leo).
Er was eveneens weinig stof tot discussie
bij de dieren van drie jaar en ouder. Roquepine, de Mikadodochter van Jo Sas uit
Dreumel, imponeerde andermaal met
haar ontwikkeling en breedte in het bekken. Voor de reservetitel in deze categorie
werd scherprechter Dominique Con-

Potentieel stieren

Lukas en Jennie Kleine-Schalen hun
vreugde moeilijk in toom houden. Voor
het eerst in negen jaar fokkerij keerden
zij huiswaarts met een kampioenstrofee
dankzij Zandvelder Veto. Deze Maorizoon
en kleinzoon van Everest bezit veel
breedte in de rug en het bekken, veel ontwikkeling en een vlotte gang. Urville (v.
Hublo), gefokt door Marcel Gerritsen,
kreeg de reservetitel.
In de middengroep was het nationale lint
voor de in Frankrijk gefokte Ultra Rood-

‘We hebben vooral naar de raskwaliteiten gekeken en het beenwerk’, bekende
de Franse fokker Guy Laonet uit Bannalec, die de stierenrubrieken keurde. Op
het beenwerk viel af en toe bij het mannelijk vee wat op te merken. Zo werd bijvoorbeeld de opperbeste Renduzoon Vin
van Les Belle Blondes in rubriek twee van
de stierkalveren verwezen naar een derde plek. ‘Normaal moet dit dier op 1a komen,’ becommentariee rde Laonet de ru-

François Picard:
‘Nederland, beste
leerling Frankrijk’

Guy Laonet: ‘Veel
potentieel in de
stierenrubrieken’

heuvel (v. Rocker) van Dick Reussink uit
Toldijk, een stier met elegantie en ontwikkeling, voorzien van een beste haarkleur. Wim Bakker behaalde het reservekampioenschap met de eveneens in
Frankrijk gefokte Bakersfield Tabalounga
(v. Neron). De keurheren waren unaniem
in het toekennen van het kampioenschap oudere stieren. Nimbus (v. Iris) van
de combinatie Gerritsen-Reussink imponeerde zoals vorig jaar. Hoogtemaat,
lengte, gewicht, fijnheid, raskwaliteiten:
de zevenjarige Nimbus heeft het allemaal. Reservekampioen werd Rodeo (v.
Jocko) van Danny Story uit Rhenoy.
Met de getoonde bovenbeste raskwaliteiten en een breed deelnemersveld, dat in
aantal nagenoeg de vorige topeditie 2003
evenaarde, kunnen de Blondeliefhebbers in Mariënheem tevreden terugblikken op een zeer geslaagde editie 2004. Of
zoals François Picard-Robin het mooi verwoordde: ‘La Hollande joue dans la cour
des grands.’

De kampioenen
Stieren tot 1 jaar: Zandvelder Veto
(v. Maori) van L. en J. Kleine-Schalen, Linde
(1,25 m, 395 kg)
Stieren 1- en 2-jarig: Roodheuvel Ultra
(v. Rocker) van D. Reussink, Toldijk
Stieren 3 jaar en ouder: Nimbus (v. Iris)
van Gerritsen-Reussink, Maurik (1,64 m,
1260 kg)
Vrouwelijk tot 1 jaar: Unique (v. Minos)
van Les Belles Blondes, Heesbeen (1,29 m,
495 kg)
Vrouwelijk 1- en 2-jarig: Urielle du Moulin (v. Ogre) van J. Spekenbrink, Hulsen
(1,50 m, 780 kg)
Vrouwelijk 3 jaar en ouder: Roquepine
(v. Mikado) van J. Sas, Dreumel (1,57 m,
1005 kg)
Zoogstellen: Mignon (v. Empire) van
P. Oostvogels, Oudenbosch (1,57 m, 995 kg)
Bedrijfscollectie: E. en M. Neerincx-Hendriks, Elst
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