Mariënheem 2005
Sneeuwpret tempert geenszins passie voor mooi fokvee
Ondanks de voortijdige en overvloedige sneeuwval waren de fokkers op 26 november toch massaal aanwezig in Mariënheem op het tweede luik van de Nederlandse nationale vleesveekeuring. Alice Booij, Guy
Nantier en fotografe Nele Verhelst brengen in woord en beeld verslag uit van de passie voor Nederlands
mooiste fokvee van het Piemontese-, het verbeterd-roodbont- en het Blonde d’Aquitaineras.

Piemontese
Dario Dutto: ‘Rastype en bespiering voortreffelijk’

Van links naar rechts: de vrouwelijke kampioenen Griota 8, Rina, Elza 7, Maaike 43, Uria en Lenta 25

‘R

astype en bespiering zijn voortreffelijk bij de Piemontesen’, was het
eindoordeel van het Italiaanse jurylid Dario
Dutto. ‘Soms waren ze wel wat ruim in
conditie.’ De nationale bij de Piemontesen
leed nauwelijks onder de sneeuwellende.
Slechts vier dieren op de 61 aanmeldingen
waren afgemeld, waaronder de driejarige
dekstier Ural (v. Urial) van de combinatie
Cees van de Nostrum en Bas Basemans. Overigens wisten de fokkers uit Oisterwijk op
een bijzondere manier hun stempel te drukken op de nationale. Met de fokproducten
van hun zelfgefokte Ural behaalden zij verschillende 1a- en 1b-plaatsen, evenals de
kampioenszege in het jongvee van zes tot
twaalf maanden én de titel Miss Toekomst.
Een speciale vermelding verdient fokker
Doorn uit Emst. Hij wist zich met zijn fokvee
tussen de keuringscoryfeeën te mengen en

behaalde in de categorie stieren ouder dan
één jaar een kampioenstitel met de stier
Lennard. Welk dier Dario Dutto onmiddel-

lijk mee naar huis zou nemen? De Italiaanse
keurmeester was duidelijk: de kampioene
bij de jonge koeien, Rina (v. Billy).

De kampioenen
Jongvee van 0 tot 6 maanden: Lenta 25
(v. Delano) van H. J. G. en G. J. Nijhof, Rijssen
Jongvee van 6 tot 12 maanden: Uria
(v. Ural) van C. J. van de Nostrum en J. A. J. M.
Basemans, Oisterwijk
Jongvee van 1 tot 2 jaar: Maaike 43 (v. Brio)
van H. J. G. en G. J. Nijhof, Rijssen
Jongvee van 2 tot 3 jaar: Elza 7 (v. Cobra)
van A. van Gelder, Hattem
Jonge koeien: Rina (v. Billy) van W. G. Markvoort, Holten
Oudere koeien: Griota 8 (v. Ergo) van
H. Hengsteboer, Nieuwleusen

Beste Nederlands gefokt vrouwelijk: Griota
8 (v. Ergo) van H. Hengsteboer, Nieuwleusen
Kampioen bedrijfsgroepen: H. J. G. en G. J.
Nijhof, Rijssen
Stieren van 0 tot 6 maanden: Jarno (v. Divino) van A. van Gelder, Hattem
Stieren van 6 tot 12 maanden: Delminjo (v.
Delano) van H. J. G. en G. J. Nijhof, Rijssen
Stieren ouder dan 1 jaar: Lennard (v. Roberto 2) van L. J. F. Doorn, Emst
Beste Nederlands gefokt mannelijk:
Delminjo (v. Delano) van H. J. G. en G. J. Nijhof, Rijssen
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Blonde d’Aquitaine
Blondekeuring in afgeslankte vorm, maar met topkwaliteit

‘C

hapeau dat jullie zijn gekomen’,
complimenteerde voorzitter Ed
Neerincx een handvol bezoekers die om
half tien, een uur later dan gepland, op de
tribunes zat. ‘Jullie zijn toch wel echte
fans.’ Normaal is het al vroeg dringen
rond de ring bij de nationale Blondekeuring, deze keer zou het een ‘geïmproviseerde keuring’ worden. Zo’n 160 koeien,
kalveren en stieren stonden er voor de
Blonde d’Aquitainekeuring vermeld in
het boekje. Uiteindelijk betraden ongeveer honderd dieren de ring. Een aantal inzenders wilde geen risico lopen en bleef
thuis, anderen hadden de dag voor de keuring al uren reistijd achter de rug, keerden
om en kwamen uiteindelijk toch nog zaterdagochtend naar Mariënheem. Het was
een bizar begin van de dag.

De grote en ook nog eens zeer uniforme groep van Jan Eggerink werd kampioen bij de
bedrijfsgroepen. De jury waardeerde vooral ook de fijnheid in de dieren
jaar met haar zou kunnen lopen, dat
maakt haar voor mij bijzonder.’

Sterke jury

Eerst skelet, dan vlees

Uiteindelijk bleek het toch een mooie keuring. Er waren topdieren te bewonderen,
de jury was ‘zeer verrast’ over de kwaliteit.
De sterk keurende Française Angele Barbaz roemde ‘het rastypische skelet en de
fijnheid van de dieren.’ Het was de eerste
keer dat Barbaz in Nederland was en ze
vond dat de topdieren ook in Frankrijk op
de keuring een goed figuur zouden slaan.
‘Er is veel uniformiteit. Als je daarbij bedenkt dat de Blondepopulatie in Nederland een stuk kleiner is dan in Frankrijk,
geeft het aan dat de kwaliteit buitengewoon is.’
Barbaz was vooral lovend over de koeien.
Bij de oudere dieren haalde ze speciaal Iris
(v. Empire) – die op het laatste moment
nog aan de keuring was toegevoegd – van
Lies, Luc en Mark Kleine-Schalen uit Linde
(Drenthe) naar voren. De bijna dertien
jaar oude preferente koe noemde ze door
haar maat en massa een voorbeeldkoe.
Iris was echter niet vlot genoeg op de benen om voor het eremetaal in aanmerking te komen. Dat werd een strijd tussen
stalgenoten Silvia (v. Patois) en Odilia (v.
Fauve) van Jan Eggerink uit Wierden.
Silvia was groot en lang, terwijl de drie
jaar oudere Odilia net even meer elegantie liet zien. Odilia werd kampioen en Silvia reserve.
Dat was een mooi succes voor Eggerink,
die ook de hoogste eer bij de bedrijfsgroepen in de wacht wist te slepen. De mooiste
titel vond Eggerink zelf die met Odilia. ‘Ze
is zo makkelijk dat zelfs een kind van drie

Barbaz haalde met haar collega’s koeien
naar voren die veel foktype en skelet lieten
zien. ‘Het is toch een keuring voor fokkers’,
klonk het kordaat. ‘Eerst moet je een groot
en lang skelet fokken, het vlees fok je er
daarna op. Andersom gaat het niet.’ De
Française lette niet alleen op skelet, maar
ook op harmonie en elegantie. Daarbij had
ze haar eigen favoriet: Uriëlle du Moulin van
Hans Spekenbrink uit Hulsen. Uriëlle werd
gemakkelijk kampioen bij de vrouwelijke
dieren van één tot twee jaar. Met een stokmaat van 1,60 m en een gewicht van 1023
kilo heeft zij het eigenlijk allemaal, oordeelde Barbaz over Uriëlle, die vorig jaar
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ook al als fraaiste werd aangewezen. ‘Zij is
super.’ De Ogredochter kreeg als een van
de weinige dieren unaniem het kampioenslint omgehangen.
Bij de andere kampioenschappen verschilden de juryleden nog wel van mening, mooi
zichtbaar gemaakt via het bordjessysteem.
‘Dat vloeit voort uit een verschil in persoonlijke voorkeur’, verwoordde Barbaz. De reserve in deze sterk bezette middenklasse
kwam opnieuw uit de stal van Spekenbrink:
Uniek du Moulin (v. Ronaldo) liet fraaie luxe
zien, maar miste nét de ontwikkeling van
Uriëlle. Overigens won Uniek de strijd nipt
voor de aansprekende Valentina van de gebroeders Blaauw uit Doornspijk, die in minder uitbundige showconditie was.
Het namenlijstje van succesvolle inzenders is in de Blondefokkerij gelukkig lang.

Vanora (v. Pim du Moulin), kampioene
vrouwelijk tot één jaar

Uriëlle du Moulin (v. Ogre), kampioene
vrouwelijk van één tot twee jaar

Odilia (v. Fauve), kampioene vrouwelijk
drie jaar en ouder

Bij de jongste rubriek vrouwelijke dieren
won Vanora (v. Pim du Moulin) van de
broers Gerwin, Marco en Rudolf Poelarends uit Den Ham. Vanora showde een
lange bil en een mooi kruis, maar was iets
week in de bovenbouw. Net daarachter
kwam Bakersfield Alexis (v. Tabalounga) die
met haar fraaie lijnen en sterke benen ook
zo haar fans had. Zij kreeg het reservelint
omgehangen.

en voor hem viel er nog meer te verdienen;
wederom met een nakomeling van Tabalounga, die vorig jaar zelf reservekampioen werd in de categorie stieren van één
tot twee jaar en die via KI beschikbaar
komt. Zijn zoon Bakersfield Ard deed het
nog iets beter: de fraaitypische en goed
ontwikkelde stier won bij de stieren tot
één jaar. De reservekampioen, namelijk de
sterk bevleesde Vizier van Les Belles Blondes uit Heesbeen, kwam uit de stal van
de familie Muskens. Vizier mag dan met
Dizier een oude vader hebben, zijn groei-

vermogen is met circa 1900 gram per dag
heel modern.
De klassen met stieren waren minder uniform, zo oordeelde Barbaz, die minder
streng was voor zwarte klauwen. ‘Dat is
geen reden om een dier achteruit te zetten.’ De kopdieren liepen er toch behoorlijk uit, zoals in de middenklasse bij de
stieren tussen één en twee jaar. Daar kreeg
Vizir (v. Napoleon) van Jan van Oorspronk
uit Apeldoorn van één jurylid de voorkeur.
De iets donkere stier bezat een zeer fraai
bekken. Echter, het kampioenschap kon
Ultra (v. Rocker) van Dick Ruessink uit Toldijk niet ontgaan. Ultra had lengte, maat
en finesse, waarbij vooral zijn lange onderbil imponeerde. Hij prolongeerde hiermee
zijn titel van vorig jaar.

Stieren minder uniform
Alexis is van Wim Bakker uit Doornspijk

Starmaker JE (v. Fauve) en stierkalf Arlequin (v. Censeur) vormden het fraaiste zoogstel

Sulky wint
Bij de oudere stieren ging het gevecht tussen twee heel verschillende stieren: Sulky
(v. Lido) van Ed en Marian Neerincx uit Elst
en Ruminant (v. Mourazi) van Spaansen
Holding uit Winkel. Ruminant gooide
meer kilo’s in de strijd, terwijl Sulky de
uitstraling had van maat en foktype en
daar hadden Barbaz en haar collega’s de
hele dag al op gekeurd. Sulky kon daarom
de titel bij de stieren van drie jaar en ouder
niet mislopen.

De kampioenen
Stieren tot 1 jaar: Bakersfield Ard (v. Tabalounga) van M. Bakker-Bultman uit Doornspijk (1,33 m, 474 kg)
Stieren van 1 tot 2 jaar: Ultra (v. Rocker) van
De Roodheuvel uit Toldijk (1,62 m, 1146 kg)
Stieren van 3 jaar en ouder: Sulky (v. Lido)
van E. J. en M. Neerincx-Hendriks uit Elst
(1,66 m, 1233 kg)
Snelst groeiend stierkalf: Vizier (v. Dizier)
van Les Belles Blondes uit Heesbeen (1953
gram per dag)
Beste vleestypische dier mannelijk: Ruminant (v. Mourazi) van Spaansen Holding,
Winkel (1,62 m, 1374 kg)
Vrouwelijk tot 1 jaar: Vanora (v. Pim du
Moulin) van G. J. Poelarends uit Den Ham
(1,36, 444 kg)

Vrouwelijk 1 tot 2 jaar: Uriëlle du Moulin
(v. Ogre) van J. Spekenbrink uit Hulsen (1,60 m,
1032 kg)
Vrouwelijk 3 jaar en ouder: Odilia (v. Fauve)
van J. Eggerink uit Wierden (1,56 m, 1021
kilo)
Snelst groeiend vaarskalf: Andorra (v. Nimbus) van E. J. en M. Neerincx-Hendriks uit Elst
(1721 gram per dag)
Beste vleestypische dier vrouwelijk: Uriëlle
du Moulin (v. Ogre) van J. Spekenbrink uit
Hulsen (1,60 m, 1023 kg)
Bedrijfscollecties: J. Eggerink, Wierden
Zoogstellen: Starmaker (v. Fauve, 1,59 m,
996 kg) met kalf Arlequin (v. Censeur, 1,13 m,
220 kg) van J. Eggerink uit Wierden

Bakersfield Ard (v. Tabalounga),
kampioen stieren tot één jaar

Ultra (v. Rocker), kampioen stieren één
tot twee jaar

Sulky (v. Lido), kampioen stieren drie jaar
en ouder
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verbeterd roodbont
Met nadruk op beenwerk en rastype

Klaartje 45 AZ, seniorkampioene en dagkampioene

M

et een kleine 130 dieren in het keuringsprogramma zat het verbeterdroodbontras op eenzelfde aantal aanmeldingen als vorig jaar. De rubrieken in het
vrouwelijk vee waren goed bezet, de rubrieken met stieren konden echter in aantal niet mee. Vanaf het begin zetten de
twee jurycommissies de keuringslijn perfect uit: goed beenwerk en rastypisch voorkomen, al was het nadien niet altijd even
makkelijk met in sommige rubrieken een
wisselend type.
Met uitzondering bij de categorie jonge
koeien kweet het zeskoppige jurykorps
zich voorbeeldig van zijn taak. In deze categorie werd Demi van de Kerkweg van Jan
Wittingen uit Oosterwolde 1a-geplaatst
(en later kampioene) vanwege haar lengte
en Belgisch-witblauwluxe in bespiering.
Nochtans waren er rastypischer koeien in
de rubriek, zoals de 1b-geplaatste Hilga 7
AZ (v. Sjannies Kobus 2 AZ) van maatschap
Van Abeelen uit Tilburg en de 1c-geplaatste Vredenburg’s Fabienne (v. Donald van
Vredenburg) van maatschap Te Riele uit
Vaassen. Hilga AZ was wat plat in de rib en
Fabienne was supermager en wat lang in
het spronggewricht, maar beide jonge
koeien waren in raskenmerken aansprekender dan de ‘witte’ Demi. Verder een
pluim voor de jury.

Dieren met toekomst
Miss Toekomst werd Laura (v. Bas van ’t
Veerhuis) uit stal Smit uit Amstelveen. Met
een lichte aanmerking op de wat zwakkere ruglijn bezat Laura ongeveer alles wat
een negen maanden oude verbeterd rood-
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Red Bill, seniorkampioen bij de stieren

bonte moet hebben: goede benen, een goede ontwikkeling in de hoogte en de breedte en een mooie, fijne bespiering. Laura
liet in de titelstrijd de kampioene bij de
min-éénjarigen achter zich, de fijn gebeende Marga 41 (v. Peter) van maatschap
Kruithof-Kleene uit Blankenham.
Voor de titel van Mister Toekomst werd het
Laura, Miss Toekomst 2005

een tweestrijd tussen Romario (v. Ernst v.d.
Westhoeve) uit stal Nieuwenhuis en Hein
van de Vredenburg (v. First Boy van de Vredenburg) van Jan te Riele. Romario bezat
een goede ontwikkeling en een beste bespiering, maar was wat plat op de klauwen. Ook de aansluiting achter de schouder mocht beter. Hein bewoog zich vlotter
door de ring, maar was op stand ietwat sabelbenig. De jury koos voor Romario. Algemeen kampioen van de dag werd de seniorkampioene Klaartje 45 AZ (v. Kobus) – die
maar prijzen blijft winnen – van de familie Abeelen.

De kampioenen

Romario, Mister Toekomst 2005

Vrouwelijke mini’s: Marga 43 (v. Peter)
van mts. Kruithof-Kleene, Blankenham
Vrouwelijk tot 1 jaar: Marga 41 (v. Peter)
van mts. Kruithof-Kleene, Blankenham
Vrouwelijk 1 tot 2 jaar: Laura (v. Bas)
van R. de Smit, Amstelveen
Jonge koeien: Demi (v. Inexes) van J. Wittingen, Oosterwolde
Oudere koeien: Klaartje 45 AZ (v. Kobus)
van mts. Abeelen, Tilburg
Bedrijfsgroepen: A. Wijnberg, Vaassen
Mannelijke mini’s: Jacobar 13 AZ,
mts. Van Abeelen, Tilburg
Mannelijk tot 1 jaar: Romario (v. Ernst),
R. Nieuwenhuis, Sinderen
Mannelijk 1 tot 2 jaar: Hein van Vredenburg (v. Fits Boy) van mts. Te Riele, Vaassen
Mannelijk 2 jaar en ouder: Red Bill
(v. Billy) van A. Wijnberg, Vaassen
Bedrijfsgroepen: mts. Te Riele, Vaassen

