Verrassend Utrecht
Meer deelnemers en meer inzendingen op nationale
Het Limousinras vierde te Utrecht met verve 35 jaar Nederlandse stamboekwerking. Meer inzenders en
nog meer knap fokvee maken het steeds boeiender voor deelnemers en publiek. In het Belgischwitblauwras waren mooie verrassingen niet van de lucht en ook het Charolaisfokvee zette zijn beste
beentje voor. Alice Booij, Guy Nantier en fotografe Nele Verhelst rapporteren.

Charolais
Gebruik KI-stieren krikt kwaliteiten op

Belgisch witblauw
Aanvankelijke tweede keuzen worden toch nog nationaal kampioen

M

et 130 inzendingen, zo’n dertig dieren meer dan vorig jaar,
was het Belgisch-witblauwstamboek de
grootste inzender van de ‘vleesveedag’ te
Utrecht.
In het mannelijk veld werden de ereprijzen eerlijk verdeeld. Taco van het Negenbunder van Leo van de Gaar uit Slenaken
bevestigde zijn sterke prestatie op de
keuringsdag te Kelpen. De knap bevleesde Lassozoon met een mooi breed, hellend kruis kreeg in de finale bij de jeugd
het maximum van de punten van het jurykorps.
Erik van de Pol uit het Zeeuwse Waterlandkerkje rijfde de titel binnen bij de
een- tot tweejarigen met Lucien van de
Gouden Polder. Deze Emigrezoon bezat
een mooie voorhand, een prima broekbespiering en droog beenwerk, maar
miste fijnheid in de bespiering en huid.
In de eindronde bij de oudere stieren
moest een beroep gedaan worden op
scherprechter Jan Bekman. Zowel Formol
de Fooz van Hans Vis uit Hulshorst als Nico
van Zavelberg van Gerrit Geitenbeek uit
Nijkerk kreeg een gelijk aantal punten
van de jury. Bekman kende de eindoverwinning toe aan de vlot stappende Nico,
die lengte combineerde met een goede
bespiering in de achterhand, maar toch

Mirthe de la Campagne, jeugdkampioene

Jessy van de Breesteeg, kampioene koeien

wel vlees miste in een overigens sterke
rugpartij.
De fokstal van Bart Hoogeveen domineerde de finales in het vrouwelijk vee. Aanvankelijk zat het de fokker tijdens de
ochtendreeksen niet mee. Zijn Jessy van
de Breesteeg werd na tussenkomst van
scherprechter Tonny Dhoore op 1b geplaatst in een heel beste rubriek koeien.
Opponente Barbera van Zwaanhof van
Walter Onderdonck uit Eelde schoof van
plaats drie naar plaats twee om uiteindelijk, na de eerder vermelde tussenkomst
van Dhoore, op de eerste stek te belanden. Jessy presenteerde een brede voorhand, een goede rib en rugbreedte, een
breed bekken, goed beenwerk en fijnheid
in het vel. Barbera, die in een sobere conditie aan de keuring deelnam, was klei-

Nico, kampioen stieren

Taco van het Negenbunder, jeugdkampioen

ner en minder breed in de voorhand,
maar spreidde meer fijnheid in de bilbespiering tentoon.
In de finale, ditmaal met het voltallige jurykorps, werd vrijwel unaniem het plaatje omgewisseld. Barbera werd reservekampioene en de meer complete Jessy
kreeg de Nederlandse driekleur omgord.
Als toetje op de taart werd Jessy later uitgeroepen tot beste Nederlands gefokte
witblauwe. Het was een derde nationale
titel voor Bart Hoogeveen, die bij het
vrouwelijk vee van één tot twee jaar met
Hawina du Haut d’Arquennes al de eindzege
had binnengehaald.
Van plaats werd er ook gewisseld tijdens
de finale in de categorie jeugd vrouwelijk.
Waar in de rubriek Blauwhoek Ester 2 van
Alle Ausma uit Zevenhuizen en Mirthe de la
Campagne van Martin Luk uit Stallenkote
respectievelijk op 1a en 1b stonden, werd
finaal Mirthe tot nationaal kampioene
uitgeroepen en kreeg Ester 2 het reservekampioenschap toegewezen. Het visitekaartje van Ester 2 was de beste breedte in
voor- en achterhand gecombineerd met
een extreme fijnheid in de huid. Mirthe
showde meer maat, meer vleeskussens in
de achterhand, een diepere onderbil en
ook veel fijnheid in het vel. Andermaal
een 1b die het toch nog tot nationaal kampioen schopt. Verrassend mooi.

De algemeen kampioenen 2005 bij Charolais: Princesse en The Winner

‘K

lein, maar fijn’, deze uitdrukking
was van toepassing op de Charolaiskeuring. De nationale titelstrijd kende
slechts weinig inzendingen, maar de kwaliteit lag op een hoog niveau. ‘Er is de laatste jaren veel met KI gedekt en dat heeft
een positieve invloed op de vooruitgang in
de fokkerij’, licht keurmeester Adri van
der Vaart toe. ‘De keuze aan goede stieren

in Frankrijk is natuurlijk enorm. Bovendien kun je met KI een nauwkeuriger paring maken, passend bij elke koe.’
Van der Vaart was na afloop enthousiast over ‘zijn’ kampioenen. Hij noemde
Princesse van Cromstrijen ‘bijna ideaal’. De
ruim zes jaar oude koe van Peter van
Nieuwenhuizen uit Sint Philipsland werd
gefokt door Ambachtsheerlijkheid Crom-

De kampioenen
Jeugd vrouwelijk: Vicky (v. Vladimir), R. van
Putten, Dirksland.
Vrouwelijk tot 5 jaar: Univese (v. Ruy Blas),
J. Rietveld, Leerdam.
Senior vrouwelijk: Princesse van Cromstrijen
(v. Istambul), P. van Nieuwenhuijzen, Sint Philipsland.
Koeien met kalf: Neiva (v. Farouk), R. van
Putten, Dirksland.

6

september 2005

Jeugd mannelijk: Verdi (v. Diego), R. van Putten, Dirksland.
Mannelijk 1,5 tot 2,5 jaar: Ultra (v. Nonchalant), Nieuwenhuijzen/Rietveld.
Senior mannelijk: The Winner (v. Nougat),
R. van Putten, Dirksland.

strijen. Princesse vormde een prachtig
koppel met de kampioensstier: de uit
Frankrijk geïmporteerde, zeer goed bewegende The Winner van Ruilof van Putten uit
Dirksland.
Deze zeer uniforme dieren werden eveneens tot algemeen kampioenen aangewezen vanwege hun, van kop tot staart, sterke bespiering. ‘Oudere dieren hebben zich
bewezen’, verklaarde Van der Vaart zijn
voorkeur. ‘Jonge dieren moeten er echt
met kop en schouders bovenuit steken om
algeheel kampioen te worden. Jonge dieren kunnen toch nog veel veranderen.’
De jeugdkampioen bij de vrouwelijke
dieren werd de sterke Vicky (v. Vladimir)
van Van Putten. De moeder van Vicky is
de veelbenutte spoelkoe Lolita, die veel
van haar nakomelingen eremetaal zag
binnenhalen. Het mannelijke jeugdkampioenschap ging naar Verdi (v. Diego), opnieuw een kampioen uit Lolita.

De kampioenen
Jeugd vrouwelijk: Mirthe de la Campagne (v.
Lascar), M. Luk, Kallenkote.
Reserve jeugd vrouwelijk: Blauwhoeve Ester 2
(v. Emigre), A. Ausma, Zevenhuizen.
Vrouwelijk middenklasse: Hawina Haut d’Arquennes (v. Artaban), B. Hoogeveen, Dreumel.
Reserve vrouwelijk middenklasse: Osceda
v.d. Eik (v. Osborne), H. van de Beuckelen, Kessel.

Vrouwelijk oud: Jessy v.d. Breesteeg (v. Torrero), B. Hoogeveen, Dreumel.
Reserve vrouwelijk oud: Barbera van Zwaanhof (v. Osborne), W. Onderdonck, Eelde.
Jeugd mannelijk: Taco v.h. Negenbunder (v.
Lasso), L. van de Gaar, Slenaken.
Reserve jeugd mannelijk: Mandensteeg Johan (v. Emigre), E. Ekkels, Nijeveen.
Mannelijk middenklasse: Lucien v.d. Gouden

Polder (v. Emigre), E. van de Pol, Waterlandkerkje.
Reserve mannelijk middenklasse: 1524 v.d.
Wolvendreef (v. Emigre), W. Broers, Oud Alblas.
Mannelijk oud: Nico v.d. Zavelberg (v. Bionique), G. Geitenbeek, Nijkerk
Reserve mannelijk oud: Formol de Fooz (v. Asterix), J. Vis, Hulshorst.
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Limousin
Stamboek en Adri Mol vieren feest

H

et Limousinstamboek maakte van
zijn 35e verjaardag een extra groot
feest. Geen 65 dieren zoals vorig jaar,
maar ruim honderd dieren verschenen
er in de ring. Daarbij bleek de opschaling
in aantallen geen gevolgen te hebben
voor de kwaliteit. Integendeel, de grote
rubrieken waren over het algemeen van
kop tot staart sterk bezet. Het stemde de
jubilerende voorzitter gunstig. ‘We zijn
vooral erg blij dat er zes nieuwe inzenders zijn. We willen graag dat zo veel mogelijk fokkers naar de keuring komen’,
aldus Willem Dijkstra.
Het goede voorbeeld had Ad Vroomans
uit Tilburg gegeven. Hij haalde met de
lange en sterk bevleesde Venus (v. Roderique) zelfs het reservekampioenschap bij
de pinken binnen. Dat stimuleert. Kampioene werd eigenlijk heel gemakkelijk
Virginia. In de rubriek liep de dochter
van Salien uit de stal van Adri Mol uit
Hoek zich al in de kijker. Haar breedte
en balans in bespiering combineerde ze
met fraaie overgangen en een zeer functioneel bekken. Virginia kreeg zelfs begerige blikken van jurylid Robert Duhr.
‘Die zou ik graag mee naar huis willen
nemen, dat wordt een topkoe.’
Duhr houdt zelf 85 koeien in Luxemburg, waar de Limousinfokkerij op een
hoog niveau staat. ‘We zijn een soort
extra regio van Frankrijk.’ Hij was onder
de indruk van de kwaliteit. ‘Ik ben verrast door de homogeniteit.’ De dieren

Preferentstatus voor Loto
Op basis van de bovengemiddelde exterieurgegevens van de nakomelingen
verleende het Limousinstamboek aan
de stier Loto (AV 92) de status preferent.
Na Bilbao, Delta, Guide en Incomparable is Loto de vijfde stier in het stamboek die deze onderscheiding krijgt.
De nu tienjarige Loto (v. Geant) werd
gefokt door maatschap Rouches uit
Therondels en is eigendom van de familie Franssen uit Wittem. De nakomelingen van Loto hebben een exterieurindex van 107 voor algemeen
voorkomen met op onderdelen 109
voor ontwikkeling, 109 voor type, 105
voor bespiering en 101 voor benen.

8

september 2005

Virginia, uit de kampioenscombinatie Salien x Pomme, kampioene bij de pinken
werden sterk op het mixed type gekeurd
en daar is ook Duhr een voorstander
van. ‘Ik ben ervan overtuigd dat dit de
juiste richting is. Onze dieren komen
uiteindelijk allemaal aan de vleeshaak
te hangen.’

Opnieuw Pomme
Even terug naar de keuring, want Virginia heeft haar schoonheid niet van een
vreemde. Haar moeder heet Pomme en
die is alom geprezen in de Limousinfok-

kerij. De imponerende koe die afgelopen jaar de kampioenstitel binnenhaalde, was ook dit jaar weer present en
onverslaanbaar met haar lengte, haar
breedte over de hele rug en haar ideale
kruisvorm. Net als vorig jaar had Pomme ook dit jaar een fraai kalf bij zich en
dat maakte haar ook nog een topzoogkoe. Reserve bij de oudere koeien werd
Pipette (v. Ninas) van Theo de Winter uit
Hulst. Ze was zeer fijntypisch en bezat
veel front en een diepe eerste rib. In de

zitbeenderen was ze even minder breed;
een puntje van aandacht voor meer
Nederlandse fokkers, aldus Duhr.
De vaarzentitel werd opgeëist door Tartare (v. Robuste) van Eddy en Lieve Claeys
uit Biervliet. Haar bevleesdheid imponeerde. ‘Ze heeft veel breedte in de
broek en is superbespierd in de rug’, aldus keurmeester Addy Moree, die de
plaatsingen opnieuw op een uitstekende manier toelichtte. Reserve werd de
hoogdrachtige Ursula 1 (v. Levien LCO)
van Harry en Betsie Holterman uit Raalte. Haar moeder is Marieke, die bij de
fokfamilies veel uniformiteit liet zien.
De stammoeder, die al zeven keer gekalfd heeft, was zelf thuisgebleven.
‘Haar nafok moet het nu maar eens laten
zien’, aldus Holterman.
Met Virginia en Pomme had Mol al twee
titels op zak en daar bleef het niet bij.
Met deze twee topdieren kon hem de
mooiste prijs van de dag niet ontgaan: de
titel van beste bedrijfsgroep. Daarnaast
wist Mol bij de stierenrubrieken met
Salien de overwinning binnen te halen
vóór de jongere en zeer harmonische
Vodka (v. Mas du Clo) van Limousinhof
Claeys. De sterk bevleesde Salien is in
Frankrijk gefokt bij Alrivie en imponeerde de jury vooral door zijn beste en
sterk gebruikte benen.
Bij de nakomelingengroepen was het
echter weer stuivertje wisselen. Claeys

Nestorzoon Salien, kampioen bij de stieren

Pomme – samen met haar kalf – kampioene koeien

Tabel 1 – Rubriekswinnaars nationale Limousinkeuring (kampioenen vetgedrukt)
categorie

naam dier

vader

moeder

m.vader

eigenaar, woonplaats

stieren

Vainqeur
Vodka
Salien
Variatie
Venus
Virginia
Une
Ufelia
Ursula 1
Tartare
Tineke
Reserve
Pipette
Tessa 1
Pomme
Marieke

Siphon
Mas du Clo
Nestor
Plato
Roderique
Salien
Ninas
Koh. Plato
Levien LCO
Robuste
Obe
Lamour
Ninas
Levien
Jupiter

Jeanine
Sorbette
Grisotte
Samara
Ortie 9809
Pomme
Louise
Marissa
Marieke
Madamme
Koh. Manja
Hendrika
Elsbeth
Marieke
Jackelien

Delta
Lamour
Dahir
Jasmin
—
Jupiter
Isidore
Hook
Jan
Harfondru
Epatant
Tarvis
Ajax
Jan
Halewijn

A. J. Mol, Hoek
Lim. Hof Claeys, Biervliet
A. J. Mol, Hoek
mts. Zagt-Den Boer, Loosdrecht
A. H. J. Vromans, Tilburg
A. J. Mol, Hoek
Th. de Winter, Hulst
mts. Zagt-Den Boer, Loosdrecht
mts. Holterman, Raalte
Lim. Hof Claeys, Biervliet
E. J. Dijk, Dalfsen
Lim. Hof Claeys, Biervliet
Th. de Winter, Hulst
mts. Holterman
A. J. Mol, Hoek
mts. Holterman, Raalte
mts. Zagt-Den Boer, Loosdrecht
N. C. M. van Gerwen
A. J Mol, Hoek
Lim. Hof Claeys, Biervliet
N. C. M. van Gerwen
Th. de Winter

Tartare, dochter van Robuste, kampioene bij de vaarzen
vrouwelijk

fokfamilies
bedrijfsgroepen

nakomelingen jongvee
Mas du Clo
vaarzen
Pedro
oudere dieren Ninas

behaalde met zijn Mas du Clo de hoogste
eer, vooral door twee dieren meer neer
te zetten met behoud van de uniformiteit. Ook Niek van Gerwen en Theo de
Winter scoorden met de nakomelingen
van Pedro en Ninas.
Nog een naam die genoemd moet worden, is Gert Zagt uit Loosdrecht die opvallende progressie boekt in de fokkerij.
Hij kon zijn inspanningen verzilveren
met het fraaiste kalf van de dag. Variatie
(v. Plato) was zeer correct in bouw, sloot
achter de schouder keurig aan en bezat
dikke lendenen.

Publieksprijs
Een groot feest ter gelegenheid van 35
jaar Limousins in Nederland staat nog
niet gepland, een extraatje tijdens de
jublileumkeuring kwam er in de vorm
van een publieksprijs. Uiteindelijk werden 15 dieren genomineerd, maar het
was achteraf geen verrassing dat de
meerderheid van de stemmen ging naar
Pomme.
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