Kerstquiz 2005

Uiterste inzenddatum
VeeteeltVlees verwacht uw antwoorden uiterlijk 13 januari 2006 via bijgevoegde antwoordkaart. De poststempeldatum geldt als
referentie. De juiste antwoorden en de lijst
van de verschillende prijswinnaars worden
bekendgemaakt in het februarinummer.

Hoofdprijs Annet: uitstraling in finesse met ex treem zachtaardige voorouders
Het prachtige Blonde d’Aquitainevaarskalf Annet van de Bosch is de inzet van de kerstquiz 2005.
De door HG aangeboden Annet straalt finesse uit in bespiering en botten en komt uit de fokstal
van Willy Pierik uit Bentelo, waar een zachtaardig karakter sterk zit verankerd in het veekoppel.
Een mooie uitnodiging om deel te nemen aan de VeeteeltVleeskerstquiz.

A

nnet van de Bosch is de hoofdprijs
van de VeeteeltVleeskerstquiz 2005.
Annet is een vlot, vitaal vaarskalf van zes
maanden oud dat opvalt door haar beste
ontwikkeling in hoogtemaat, lengte en
breedte. Een aansprekende, mooie Blonde
d’Aquitaine van het ‘mixed’ type. Ze is gefokt op het bedrijf ‘Van de Bosch’ van
maatschap Jan, Willy en Amund Pierik.

Karakter voorop in selectie
Sinds 1991 fokken vader en zoon Pierik
Blonde d’Aquitaines, naast hun hoofdactiviteiten in de woningbouw en een fokzeugenhouderij. Het rundveekoppel in het
Twentse Bentelo is 32 stuks groot. Vooral
zoon Willy (27) heeft een grote affiniteit
met het fokkerijgebeuren: ‘Uitgangspunt
is elk jaar Blonde d’Aquitainekalveren
met goede raseigenschappen te fokken:
dieren met best beenwerk die later goed
uitgroeien, een goede melkproductie bezitten en een goed karakter hebben. Dieren die als geheel aanspreken.’ Karakter is
een fokkerijonderdeel waarop Willy héél
scherp selecteert. Willy Pierik: ‘Een zachtaardig karakter staat bij mij voorop. Zonder dat gaan ze er onverbiddelijk uit. De
dieren hier moeten naar je toekomen en
graag geaaid worden.’
De Blonde d’Aquitainefokkerij in Frankrijk wordt door de Twentenaar van nabij
gevolgd. Voor zijn fokkerij maakt hij voornamelijk gebruik van KI. ‘Met particuliere
stieren weet je niet direct wat je fokt.’ Vaak
kiest Willy Pierik bewust voor oudere
bloedlijnen omdat er van deze stieren
meer resultaten bekend zijn. Stieren die in

Willy Pierik: ‘Een zachtaardig karakter
staat voorop’
2005 werden ingezet zijn Ogre, Orion, Oulou, Leo en Le Prince.
Regelmatig neemt de familie deel aan keuringen om haar fokkerij onder de aandacht te brengen. ‘Maar mooi is niet zaligmakend’, zegt de jongeman. ‘Een dier
moet ook maximaal rendabel zijn. Een
topper fokken uit een dier waar je het niet
van verwacht, is mooi, maar ik streef ernaar om een topproduct te fokken uit een
dier waar ik het juist wel van verwacht,
zonder daar overigens het rendement bij
uit het oog te verliezen.’

De familie van Annet
Annet van de Bosch is een Ramodochter
uit Toos van de Bosch. Ramo (v. Milord)

werd gefokt door Pierrette Bernardi in het
Franse Sainte Livrade sur Lot en stond bij
KI Midatest. Van Ramo stammen andere
bekende KI-stieren zoals Isard en Hautbois. Ramo is ingeteeld op Baricaut via
moeder Halante, de nationaal kampioene
te Agen in 1998, die 1332 kilogram op de
weegschaal liet neerzetten.
Moeder Toos van de Bosch (v. Ustin) is een
jonge Blonde d’Aquitainekoe die met de
fles werd grootgebracht omdat haar moeder een uierontsteking had. Annet is haar
eerste kalf. Toos (AV 84) werd in het Nederlands stamboek geregistreerd met 84 punten voor ontwikkeling, 83 punten voor rastype en 84 punten voor bespiering en
beenwerk. ‘Vooral de fijnheid in de huid
en de benen zijn haar sterke punten’, geeft
Willy aan. ‘Aandachtspunt is de wat zwakkere ruglijn en het bekken zou wat vlakker
mogen. Toos werd om die reden gepaard
met Ramo, om de ruglijn en het kruis te
corrigeren en de fijnheid nog meer vast te
leggen.’
Evenals Ramo voert ook Toos van de Bosch
terug op inteelt in haar afstammingsschema. Moeder Nancy van de Bosch was het
resultaat van een paring tussen vader Her-

tog en diens dochter Jamin. ‘Inteelt mag af
en toe,’ geeft Willy aan, ‘dan leg je de betere eigenschappen vast. Je moet er natuurlijk bewust mee omgaan. Enkel op je beste
dieren is het verantwoord.’ Nancy van de
Bosch kreeg van de bedrijfsinspecteur 86
punten voor algemeen voorkomen met op
het onderdeel ontwikkeling 87 punten.
‘Nancy is een grote en zware Blonde’, vertelt Willy. ‘Ook zij is fijn in de huid en de
pijpen.’ Nancy heeft reeds viermaal gekalfd en is veelvuldig benut voor embryowinning, tweemaal met Leo en éénmaal
met Oulou en Ustin.
Via de moeder van Nancy, Jamin van de
Bosch, belanden we bij Gloria van de
Bosch. Gloria werd als embryo ingekocht
uit Frankrijk. ‘Zij is de stammoeder van het
bedrijf’, geeft Willy aan. ‘Zowel Jamin als
Gloria werd met 88 punten voor algemeen
voorkomen ingeschreven.’ Of Gloria het
predikaat ‘preferente stammoeder’ van
het stamboek heeft gekregen? ‘Voor het
preferentschap zijn we niet gegaan’, verklaart Willy Pierik. ‘Maar officieus, denk
ik, zal ze het wel hebben.’
Guy Nantier
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De VeeteeltVleesnummers
van 2005 vormen de sleutel
voor het correct invullen van
de kerstquiz van VeeteeltVlees; daarin vindt u alle antwoorden. Vul de antwoorden

Tweede hoofdprijs kerstquiz
Zaaizaadbedrijf Limagrain Advanta stelt de tweede hoofdprijs
voor de VeeteeltVleeskerstquiz beschikbaar. De winnaar ontvangt voor 5 hectare maïszaad van het bekende ras Expert.
Expert staat bekend als de vroegste massamaïs die momenteel
verkrijgbaar is. Het ras combineert zijn vroege afrijping met
een hoge VEM-opbrengst en een zeer hoge zetmeelopbrengst.
Feitelijk bezit de vroege Expert het opbrengstpotentieel van
late rassen. Behalve dat het ras een hoge hectare-opbrengst aan
zetmeel geeft, bevat het ook al vrij vroeg (bij 28 % droge stof)
relatief veel zetmeel.

Troostprijzen
De troostprijzen zijn achtmaal drie spermarietjes,
geschonken door Holland
Genetics. Alle grote vleesveerassen zijn vertegenwoordigd, zodat de winnaar van de troostprijs het
ras van zijn of haar voorkeur kan kiezen.

Danco (Piemontese)

Manschots Otello (Marchigiana)

Wrabe (Hereford)

Tison de Wihogne (Belg. witblauw)

Geurt van de Lingenhof (VRB)

Richelieu (Blonde d’Aquitaine)

Syphon LCO (Limousin)

Cierge (Charolais)

in op bijgaande antwoordkaart en zorg ervoor dat de
oplossing uiterlijk 13 januari
binnen is. Veel puzzelplezier.

Kerstquiz V eeteeltVlees 2005
Vraag 1

Vraag 3

Vraag 7

Vraag 10

Vraag 15

Vraag 17

Van welke coverfoto is het detail op foto 1
afgeleid?
a. het VeeteeltVleesnummer van maart
b. het VeeteeltVleesnummer van
augustus
c. het VeeteeltVleesnummer van oktober

Welke bewering over vleesveekengetallen
is volledig correct?
a. Goede bedrijven hebben een vervangingspercentage van gemiddeld bijna
vijftig procent.
b. Een tussenkalftijd van 385 dagen is
haalbaar door 80 dagen na kalven te
starten met insemineren.
c. Een vaars is geslachtsrijp wanneer ze
zestig procent van haar volwassen gewicht bereikt heeft.

Hoeveel vlees importeerde de EU in 2004
uit Brazilië?
a. 526.000 kg
b. 536.000 kg
c. 546.000 kg

Etournelle de Marloie is de stamkoe op
het bedrijf van:
a. Pol Vereecke
b. Gilbert Veulemans
c. Ivan De Roo

Schurft wordt zelden veroorzaakt door:
a. chorioptesschurftmijt
b. sarcoptesschurftmijt
c. psoroptesschurftmijt

Van welke stier is Saint André en Terre
Plaine de thuisbasis?
a. de Charolaisstier Pédro
b. de Limousinstier Romeo
c. de Blondestier Urugay

Vraag 8

Vraag 11

Welk pigment staat in voor de rode kleur
van de vacht?
a. eumelanin
b. phaeomelanin
c. neomelanin

Welk land is actief in de IBR-bestrijding,
maar bezit geen IBR-vrije status?
a. Duitsland
b. Denemarken
c. Oostenrijk

Welke van onderstaande dieren was in
2004 het hoogst ingeschreven?
a. Vanessa van de Haven
b. Valesca van de Haven
c. Valerie van de Haven

Vraag 9

Vraag 12

Het detail op foto 2 is afkomstig van:
a. Danseur d’Embise
b. Manden Steeg Bart
c. Sjaka Zoeloe

Welke van onderstaande regio’s produceert het meeste vlees?
a. China
b. Brazilië
c. Europa

Een abnormale beenontwikkeling is geen
typisch gevolg van:
a. kopergebrek
b. mangaangebrek
c. kobaltgebrek

Vraag 5

Foto 2

Bij stieren in de afmestfase moeten bepaalde vitaminen in het krachtvoer voorzien worden. Welke zijn dat?
a. de vitaminen A, D en E
b. de vitaminen A, D en K
c. de vitaminen A, K en E

Vraag 13

Vraag 20

Welke buitenlandse fokker bezit een zuivere Limousinveestapel?
a. Cor van Raay
b. Bob Mitchell
c. Anthony O’Connor

De vermaarde Butée de Jolie Jean is een
nakomeling van:
a. Opticien
b. Riant
c. Gédéon

Vraag 6

Vraag 14

Wanneer vallen de eerste ziekteverschijnselen van para-tbc zichtbaar op?
a. op een leeftijd van 1 tot 2 jaar
b. op een leeftijd van 2 tot 4 jaar
c. op een leeftijd van 3 tot 6 jaar

Welke voersoort heeft geen invloed op de
ontwikkeling van de penspapillen?
a. ruwvoer
b. krachtvoer
c. vluchtige vetzuren

Vraag 2
Wat is geen rechtstreekse oorzaak van
dekproblemen bij witblauwe stieren?
a. persisterend frenulum
b. paraphinosis
c. infectieuze artritis
Foto 1
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Vraag 16
In welk gerecht komt het ingrediënt
tamarinde voor?
a. tartaar van Meritus-rund
b. carpaccio van Meritus-rund
c. abon van rundvlees

Vraag 18

Foto 3

Vraag 19

Wie is geen dochter van de koe afgebeeld
op foto 3?
a. Utile
b. Termine
c. Ivette

Vraag 4

VeeteeltVlees verwacht
uw antwoorden
uiterlijk 13 januari 2006 via
bijgevoegde antwoordkaart.
Wacht niet met opsturen
tot die datum!
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