Toekomst van Blondes
Lage prijzen op stierenveiling Blonde d’Aquitainestamboek
De jaarlijkse vergadering van de Nederlandse Blonde d’Aquitainefokkers benadrukte de eerste stappen die buiten de landsgrenzen
zijn gezet. De voortrekkersrol die Nederland speelt bij de opleving
van de internationale Blondefederatie, kwam uitgebreid aan bod.
Een deel van het nationale fokkerijproduct kwam tijdens de
veiling, met matige opbrengsten, in de ring.

V

ersterking van het Blonde d’Aquitaineras op Europees niveau. Om dit te
realiseren hebben de Nederlandse Blondefokkers eind 2004 de Fierba, de internationale federatie van Blonde d’Aquitainefokkers, nieuw leven ingeblazen.
Tijdens de algemene ledenvergadering
van het Nederlandse Blonde d’ Aquitai-

nestamboek stelden Bas Bouman, secretaris van de Fierba, en Ed Neerincx, naast
Nederlands nu ook Fierba-voorzitter, hun
collega-fokkers op de hoogte van de jongste ontwikkelingen. De twee hoofdvragen
waar het nieuwe bestuur zich mee bezig
gaat houden, zijn: welke eigenschappen
verwacht je bij een Blonde d’Aquitaine en

Hans Spekenbrink, Blondefokker 2004
Veel kijk op fokkerij, geweldige prestaties op keuringen en de meeste preferente stammoeders op stal. Dat waren
dé redenen voor de leden van het Blonde
d’Aquitainestamboek om Hans Spekenbrink te verkiezen als Blondefokker
2004. Driemaal is scheepsrecht, gold in
dit geval. Eerdere nominaties bleven onverzilverd door tussenkomst van Kees
Dekker uit Uithuizermeeden en Marcel
Gerritsen uit Maurik, die in respectievelijk 2002 en 2003 de titel opeisten.
‘Eeuwig genomineerd zijn, is niet wat.
Een keer winnen is dan ook wel leuk.’
Dat was de eenvoudige reactie van een
lachende Spekenbrink toen hij de prijs
in ontvangst nam. Een kéér winnen
geldt misschien wel voor deze prijs, zijn
Blondes met het prefix ‘du Moulin’ voeren regelmatig prijzen mee terug naar
het bedrijf. Vers in het geheugen ligt de
prestatie van Ogredochter Uriëlle du
Moulin, die tijdens de nationale keuring in Mariënheem de titel bij vrouwelijk één- en tweejarig behaalde. Voor
Uriëlle was dit de prolongatie van de
overwinning bij vrouwelijke dieren tot
één jaar in 2003.

Hans Spekenbrink dankt titel
Blondefokker 2004 onder meer aan
keuringsprestaties
Niet alleen keuringsprijzen gaan naar
‘du Moulin’, de fokstiertjes leverden tijdens de BAC-veiling begin april ook
goede geldprijzen op. Vier stieren van
Spekenbrink doorstonden het centrale
opfokprogramma. Alle stieren in de topdrie van hoogste verkoopprijs voerden
de stalnaam ‘du Moulin’.

op welke manier kunnen we een uniforme keuringsmethode ontwikkelen?
‘We hebben een vleesras dat zich kenmerkt door fijnheid, goede groei en afkalfgemak. Handhaven van de natuurlijke geboorten is één van de prioriteiten
in het fokbeleid’, aldus Bouman. ‘Vooral
in Denemarken en Engeland ontstaan afkalfproblemen bij dit ras. Daarom zetten
we dat hoog op de Fierba-agenda.’
Wat betreft de keuringsmethode is samen
met afgevaardigden uit Frankrijk, Luxemburg en Duitsland besloten te werken aan
een puntenwaardering waarmee Blondes
op papier over de landsgrenzen heen met
elkaar te vergelijken zijn.

Internationale Blondekeuring
In de keuringsring is tot nu toe geen vergelijk geweest in Blondes uit verschillende Europese landen. Volgens voorzitter Ed
Neerincx komt die mogelijkheid dichterbij: ‘De Limousins hebben dit jaar voor het
eerst een internationale keuring gehad
tijdens de SIMA in Parijs. Ons stamboek
heeft de vraag gekregen of we daar over
twee jaar in mee willen gaan.’
Voor de keuring op nationaal niveau kunnen de Blondefokkers dit najaar weer
naar Mariënheem. Het plan voor één keuring met alle vleeveerassen heeft de Vleesveefederatie afgeblazen. De voorgestelde
locatie in Utrecht en het houden van een
IBR-vrije keuring waren de redenen voor
enkele stamboeken om af te zien van een
gezamenlijk evenement, zo vertelde
Neerincx aan de Blondefokkers.
Een deel van het Nederlands fokkerijproduct was na afloop van de ledenvergadering te zien tijdens de BAC-veiling. Dertien stieren die de laatste vier maanden in
de centrale opfok hebben doorgebracht,
wisselden in Hoogblokland van eigenaar.
De gemiddelde prijs tijdens deze veiling
lag op 2077 euro, aanzienlijk lager dan de
2600 euro die vorig jaar behaald werd.
Ulon du Moulin (v. Junior), gefokt door de
Blondefokker van 2004 Hans Spekenbrink uit Hulsen, ging voor het hoogste
bedrag van 3400 euro van de hand.
Christel van Raay
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