Mooi druk
Nederlands derde luik nationale keuringen geslaagd
Na één jaar van absolute stilte voor het blonde d’Aquitaine-, piemontese- en verbeterdroodbontras
vanwege blauwtong, konden de keuringsliefhebbers opnieuw hun hart ophalen te Mariënheem.
Het commentaar van de buitenlandse keurmeesters getuigt van een geslaagd optreden. Het nationale
fokveevertoon werd bovendien druk bezocht. Alice Booij en Guy Nantier doen verslag.

Piemontese
Keurmeester Dario Dutto: ‘Duidelijke progressie in beenwerk’

Geen ondereind en daarmee
brede top verbeterd roodbont

Verbeterd roodbont
Guus Geluk deelt kampioenstitels uit

Z

De Nederlandse kampioenen, v.l.n.r.: Ural, Natasja 4, Uria, Casia, Razana, Griota 17, Ibrizar, Bonito 58 en Modena 33

D

e rubrieksoverwinningen in het
piemonteseras werden door de Italiaanse keurmeester Dario Dutto en de
Nederlandse stamboekinspecteur Job
Vlastuin eerlijk verdeeld, de kampioenstitels gingen vooral naar Henk Hengstenboer uit Nieuwleusen en het familiale samenwerkingsverband Cees van de
Nostrum-Bas Basemans uit Oisterwijk.
Dario Dutto, die voor de derde maal te
Mariënheem keurde, was erg tevreden
over de geshowde kwaliteit. Vooral bij
het vrouwelijk vee sprak hij na afloop
met lof over de goede hoogtemaat, de
mooie lengte van de dieren, een best
bekken en de correctheid in het beenwerk. Dario Dutto: ‘Er is een algehele,
duidelijke progressie in het beenwerk.’
Een bijzondere vermelding verdient de
tweede rubriek oudere koeien, waarin
drie dieren die in 2007 excellent werden
verklaard, aantraden: Rina (v. Billy) van
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Gerrit Markvoort uit Holten, Natasja 4 (v.
Supremo) van Henk Hengsteboer en Ester 3 (v. Tyson) van Van de Nostrum-Basemans. Natasja 4 won de strijd vanwege
de meeste harmonie tussen ontwikke-

ling en bespiering en de extra fijnheid
in de huid. Natasja 4 won nadien ook
de rubriek zoogstellen in aanwezigheid
van haar zogend stierkalf, Bonito 58 (v.
Tyson).

De kampioenen
Vaarskalveren van 0 tot 6 maanden:
Modena 33 (v. Danco) van mts. Rouweler,
Wierden
Vaarskalveren van 6 tot 12 maanden:
Griota 17 (v. Golfo) van H. Hengstenboer,
Nieuwleusen
Vaarzen van 1 tot 2 jaar: Razana
(v. Ramon) van C. van de NostrumB. Basemans, Oisterwijk
Vaarzen van 2 tot 3 jaar: Casia (v. Urial)
van van C. van de Nostrum-B. Basemans,
Oisterwijk
Jonge koeien: Uria (v. Ural) van C. van de

Nostrum-B. Basemans, Oisterwijk
Oudere koeien: Natasja 4 (v. Supremo) van
H. Hengsteboer, Nieuwleusen
Stierkalveren van 0 tot 6 maanden:
Bonito 58 (v. Tyson) van H. Hengsteboer,
Nieuwleusen
Stierkalveren van 6 tot 12 maanden:
Ibrizar (v. Ibrido) van W. Markvoort, Holten
Stieren ouder dan 1 jaar: Ural van de
Kreitehei (v. Urial) van van C. van de
Nostrum-B. Basemans, Oisterwijk
Bedrijfsgroepen: C. van de NostrumB. Basemans, Oisterwijk

onder geluk vaart niemand wel,
zelfs kampioenen niet. Joke nam via
een omweg een kampioenstitel mee
naar huis, Lieke 2 werd een halve dag
voor de keuring nog ibr-vrij en een bijschrijver verdiende het kampioenslint
bij de stieren. Bovendien imponeerde de
familie Van Abeelen met ‘klassekoeien’
en de familie Paalman was zo’n beetje
met al haar dieren naar Mariënheem gekomen.
Vrijdagmiddag 23 november 16.00 uur,
één dag voor de keuring krijgt Fons van
der Heijden uit Espel het verlossende telefoontje. ‘Ze is ibr-vrij.’ Een dag later
loopt de ruim twee maanden oude, fijnbespierde en keiharde Lieke 2 (v. John) op
kop van de allereerste rubriek in Mariënheem en sleept later op de dag de titel
vrouwelijk minikampioen binnen.

Van vergeten tot kampioen
Het kan verkeren, zo bleek tijdens de nationale keuring. Neem catalogusnummer 641, een extreem lange en sterk
stappende, anderhalf jaar oude – toen
nog naamloze – pink van Roel de Smit
uit Amstelveen. Haar baas was even vergeten de dochter van Bas van’t Veerhuis
mee te nemen de ring in. Beurt voorbij,
maar de juryleden haalden de hand over
het hart, bekeken haar op stand en kwalificeerden haar alsnog voor de kampioenskeuring. Daar kwam ze natuurlijk
de échte winnaar van de rubriek tegen:
de jeugdige Ramona van de Flevohof van

Gerrit Keijl uit Biddinghuizen. Glansrijk
won nummer 641 de categorie van één
tot twee jaar en daarmee kreeg ze meteen een naam aangemeten, die van mevrouw De Smit: Joke wist met haar extra
sterke achterhand en breedte van kop
tot staart de titel Miss Toekomst binnen
te halen vóór Alike 9 (v. Leonardo) van Jan
Wittingen uit Oosterwolde. Alike showde een zeer brede bespiering, maar moest
het in laatste finesse aan Joke overlaten.

Beste oude koeien
Absoluut de smaakmaker van de dag waren de rubrieken met oudere koeien.
Een speciale vermelding verdient Petrina
2 AZ van Bert en moeder Marian van
Abeelen uit Tilburg. Petrina is ruim tien
jaar oud en nog steeds voorzien van een
imponerende lengte en achterhand. Ze
voerde de winnende bedrijfsgroep aan,
maar voor het eremetaal kwam ze in
beenwerk tekort. Daarvoor meldden
zich twee Tonja’s uit de stal van Gerrit
Paalman uit Markelo, die bijna zijn hele
veestapel had meegenomen naar de keuring. De roodbonte Tonja 13 (v. Wilbert)
werd door jurylid Adrie van Gent beschreven als zeer rastypisch en hiermee
werd ze kampioen koeien van twee tot
drie jaar. Haar wat krappe formaat en
vooral haar platte klauwen stonden in
de weg om ook het algemeen kampioenschap bij de vrouwelijke dieren op te eisen. Hiervoor kwam stalgenote Tonja 7
met haar zeer fraaie rasuitstraling meer

Bodarwe 8 AZ (v. Jacobar 28 AZ),
algemeen kampioene vrouwelijk

Christaan van Oosteinde (v. Redbill 3),
Mister Toekomst
in aanmerking. De dochter van Graaf
Charlon had veel meer conditie dan haar
opponent Bodarwe 8 AZ, die mager was
en ook nog een kalf zoogde. Toch kreeg
Bodarwe (v. Jacobar 28 AZ ) van de familie Van Abeelen de voorkeur van de jury
omdat ze ondanks haar conditie toch
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Joke (v. Bas van ’t Veerhuis),
Miss Toekomst

Lieke 2 (v. John), kampioene mini
vrouwelijk
een fraaie bespiering en meer rasuitstraling showde.

Te weinig inzendingen
De jury was zeer te spreken over de kwaliteit. Ondereind was er niet en daarmee
was de top breed. ‘Formaat én bespiering gaan zeker samen’, signaleerde Van
Gent, die aangaf dat er slechts op details
nog wensen waren. ‘De klauwen zijn
hier en daar wat plat.’ En in het wat magere veld van inzendingen – er waren
ruim vijftig dieren – zou het toch mooi
zijn een paar grote stieren te laten zien.
De oudste stier van de keuring was de
rode en breed bespierde Christiaan van
Oosteinde (v. Redbill 3) van Hans Kragtwijk, die met de pen in het boekje bijgeschreven moest worden. In de rubriek
één- tot tweejarige stieren werd hij kampioen. Voor de titel Mister Toekomst
moest hij het opnemen tegen Gerco (v.
Dinant) van Wittingen uit Oosterwolde,
die met zijn zeer fijne bespiering en botwerk kampioen bij de stieren tot één
jaar werd. Uiteindelijk bleek Christiaan,
die inmiddels al bij de pinken aan het
werk is, meer ‘stier’, wat sterker in de
bovenbouw en voorzien van correct
beenwerk. En daarmee schopte hij het
van bijschrijver tot gelukkig kampioen.
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categorie en naam

geb.dat.

vader

eigenaar, woonplaats

vrouwelijk
Lieke 2
Ellen
Aafke
Alike 9
Tanja 5
Ramona van de Flevohof
Joke
Tonja 13
Bodarwe 8 AZ
Tonja 7

15-09-’07
29-04-’07
09-06-’07
17-01-’07
02-06-’06
24-04-’06
19-05-’06
07-01-’05
28-01-’04
07-09-’01

John
Ekimos
Ekimos
Leonardo
Bjarne
Silvester
Bas van ’t Veerhuis
Wilbert
Jacobar 28 AZ
Graaf Charlon

A. v.d. Heijden, Espel
R. de Smit, Amstelveen
R. de Smit, Amstelveen
J. Wittingen, Oosterwolde
mts. Stap, Marknesse
G. J. Keijl, Biddinghuizen
R. de Smit, Amstelveen
G. J. Paalman, Markelo
G. B. M. van Abeelen, Tilburg
G. J. Paalman, Markelo

mannelijk
Gerco
Leonard van de Lingenhof
Jarno
Christiaan van Oosteinde

11-05-’07
05-03-’07
18-10-’06
07-07-’06

Dinant
Maurits
Graaf Charlon
Red Bill 3

J. Wittingen, Oosterwolde
M. C. v.d. Berg, Opheusden
J. Wittingen, Oosterwolde
H. Kragtwijk

bedrijfsgroepen
jong
oud

R. de Smit, Amstelveen
G. B. M. van Abeelen

afstammingen van één stier
Leonardo

J. Wittingen, Oosterwolde

zoogstellen
Bodarwe 8 met Lonneke AZ G.

B. M. van Abeelen, Tilburg

Tabel 1 – Rubriekswinnaars nationale keuring verbeterd roodbont vleesras (kampioenen
vetgedrukt)

Herefords maken een nieuwe start
Jan Nitert uit Enter is afgelopen dinsdag de nieuwe voorzitter van de Dutch
Hereford Society geworden. Nitert
heeft een eigen administratiekantoor
en voor de hobby twee herefords.
‘We zullen eerst de rust in het stamboek terugbrengen’, aldus Nitert, die
interim-voorzitter Minne Veldman na

zo’n acht maanden zal gaan opvolgen.
De Dutch Hereford Society was in Mariënheem present met vier dieren: twee
pinken en twee kalveren van Joop
Scholten en Jan Reus.
De society kreeg niet genoeg deelnemers bij elkaar voor een nationale keuring.

Geen keuring zoals aangekondigd, wel een demogroep van de herefords

Blonde d’Aquitaine
Hervé Lard: ‘Urielle Franse nationale te Parijs waardig’

Het blonde d’Aquitaineras bracht een aantrekkelijke show te Mariënheem

H

alf negen ’s ochtends. Ondanks het
vroege aanvangsuur zitten de tribunes bij het blonde d’Aquitainestamboek al halfvol. Stamboekvoorzitter Ed
Neerincx opent de nationale met de melding dat de aanschrijving voor velen
wellicht als een verrassing kwam, waardoor het aantal inzendingen, ruim honderd, eerder matig is. Ed Neerincx: ‘Maar
het stamboek denkt met dit aantal toch
een zeer aantrekkelijke show te kunnen
neerzetten.’

Staartpluim in onderzoek
Aldus geschiedde. Ook de vierkoppige
Franse jury, de geroutineerden Eric Hontang en Hervé Lard, vergezeld van de jongere generatie in opleiding, Nicolas Betbeder en Laurent Saint Aubin, deed zijn
duit in het zakje. Zoals in de rubriek
koeien van vijf jaar en ouder. Op 1a stond
Odilia van Jan Eggerink uit Wierden, op
1b stalgenote Silvia (v. Patois). Na een
rondje stappen en een diepgaand onderzoek van ‘de staartpluim’ van beide dieren, bleef het jurykoppel Lard en Saint
Aubin onbeslist. Het tweede jurykoppel
werd erbij gehaald. Odilia kreeg uiteindelijk de rubriekswinst toegewezen.
Hervé Lard over de keuze: ‘Odilia bezit
massa en lengte. Haar expressieve kop

met mooie, lang afhangende horens is
gewoon prachtig. Ze is een koe met veel
“upstanding”, fier en elegant.’ Ook in
2005 diende Silvia het al af te leggen tegen haar stalgenote. Odilia werd toen nationaal kampioene in de categorie drie
jaar en ouder en Silvia reservekampioene. Over het onderzoek van de staartpluim wou Lard het volgende kwijt: ‘We
zochten naar een verschil in de details.
Een blonde moet op alle uiteinden blond
zijn.’
Ook in de rubriek zoogstellen was Jan Eggerink opnieuw aan winst. Net zoals in
2005 werd Starmaker (v. Fauve), nu met
het zogend vaarskalf Claudia (v. Ogre), als
mooiste koppel aangeduid. In het kampioenschap vrouwelijke vee van drie jaar
en ouder moest Eggerink het hoofd buigen voor Hans Spekenbrink uit Hulsen.
Urielle du Moulin (v. Ogre) kreeg unaniem
van de jury de voorkeur boven Starmaker, die het reservekampioenschap kreeg
toegekend. Urielle was al kampioene bij
de één- tot tweejarigen in 2005. ‘Urielle
is zeker de Franse nationale te Parijs
waardig,’ stelde Hervé Lard. Een bijzonder compliment.
In het vrouwelijk vee van één en twee
jaar was de eindoverwinning voor Babe
(v. Nimbus) van Marcel Gerritsen uit

Maurik. Babe heeft zowat alles wat een
blonde moet bezitten: een correcte
hoogtemaat, lengte, een sterke bovenbouw, een breed bekken, fijne benen en
een mooie rastypische kop. Reservekampioene werd de best ontwikkelde en
sterke vaars Ballerine van Jos Bax uit
Luijksgestel. Bij de jeugd was Brigitte de
beste van de dag. Brigitte (v. Ecu) van
Ebo Drewes uit Winsum kreeg met unanimiteit van de vier juryleden de hoogste score op de bordjes. De reservetitel
ging naar haar secondante uit de rubriekskeuring, Bicole (v. Pagnol) van Ed
en Marjan Neerincx-Hendriks uit Elst.

Stieren goed, maar te weinig
Ultra, de kampioen 2005 bij de stieren
van één en twee jaar, vestigde opnieuw
zijn naam te Mariënheem, nu in de categorie stieren van drie jaar en ouder. De
Rockerzoon van Dick Ruessink uit Toldijk, die massa’s vlees torst op fijne botten, maar toch iets te smal in het bekken
zit, kreeg het kampioenslint omgord nadat hij in de rubriek met succes de meer
foktypische Sulky (v. Lido) van de familie
Neerincx-Hendriks had bekampt. Sulky,
in 2005 nog kampioen, werd uiteindelijk reservekampioen.
Bij de stieren van de middengroep legde
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Chardon (v. Ugo), kampioen stieren tot
één jaar

Amiral (v. Ugo), kampioen stieren één en
twee jaar

Henk Stegeman uit Laren beslag op de
eindwinst met Amiral. Deze zoon van
Ugo kreeg van de jury als secondant voor
het palmares Roodheuvel Bolero (v. Ultra)
mee. Bolero werd gefokt door Dick Ruessink, maar is nu in eigendom van Dirk
Boerland uit Echten.
Corneel van Mierlo kwam, zag en overwon. Voor de blonde d’Aquitainefokker
uit Westerhoven was het zijn eerste
deelname en meteen had hij prijs bij de
stieren tot één jaar. Eerst in de rubriekskeuring, waarin zijn stiertje Chardon (v.
Ugo) beslag legde op de 1a-positie. Het
stiertje, gefokt door Jos Bax, straalde
meer fijnheid in bespiering en hogere
raskwaliteiten uit dan de 1b-geplaatste
Capitaine (v. Napoleon) van maatschap
Oorspronkelijk Blonde d’Aquitaine bv
uit Apeldoorn. In de finale gaf Van Mierlofokker Henk Visscher uit Dalfsen met
Casper (v. Leo) iedereen het nakijken.
‘Enkele goede stieren,’ becommentarieerde jurylid Hervé Lard het geheel van
de stierenrubrieken, ‘maar toch wat te
weinig in aantal.’ Wie tot de betere stieren behoorde? Lard liet zich niet verleiden om namen te noemen.

Babe (v. Nimbus), kampioene vrouwelijk
één en twee jaar

Urielle du Moulin (v. Ogre), kampioene
vrouwelijk drie jaar en ouder

Bijzondere trofeeën

Ultra (v. Rocker), kampioen stieren drie
jaar en ouder

Jan Eggerink won voor de tweede maal
op rij de keuring van bedrijfscollecties.
Met het zeer uniforme lot dieren dat
veel raskwaliteit en fijnheid uitstraalde,
won Eggerink van het bedrijfslot van
Hans Spekenbrink (nummer twee) en Ed
en Marjan Neerincx-Hendriks (nummer
drie).
De trofee Scheepsma Micro Nutrition
voor het snelst groeiende mannelijke en
vrouwelijke kalf werd in de wacht gesleept door respectievelijk Curt (v. Tilbury) van Marcel Gerritsen en door Pion
Channel (v. Scout) van Gerben Jouwsma

De kampioenen

Brigitte (v. Ecu), kampioene vrouwelijk
tot één jaar
Stieren tot 1 jaar: Chardon (v. Ugo) van
C. van Mierlo, Westerhoven
Reservekampioen: Casper (v. Leo) van
H. Visscher, Dalfsen
Stieren van 1 en 2 jaar: Amiral (v. Ugo)
van H. Stegeman, Laren
Reservekampioen: Roodheuvel Bolero
(v. Ultra) van D. Boerland, Echten
Stieren van 3 jaar en ouder: Ultra
(v. Rocker) van De Roodheuvel bv, Toldijk
Reservekampioen: Sulky (v. Lido) van
E. en M. Neerincx-Hendriks, Elst
Vrouwelijk tot 1 jaar: Brigitte (v. Ecu) van
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uit Dedemsvaart. Curt liet op een leeftijd
van acht maanden 451 kilogram optekenen bij een hoogtemaat van 131 cm, de
bijna negen maanden oude Pion Channel 493 kilogram bij een hoogtemaat
van 126 cm.
De bekers voor het beste vleestypische
mannelijke en vrouwelijke dier, geschonken door Vleesvee Integratie
Twente, gingen naar Capitaine (v. Napoleon) van maatschap Oospronkelijk
Blonde d’Aquitaine bv en naar Britney (v.
Ogre) van Jan Eggerink.

E. Drewes, Winsum
Reservekampioene: Bicole (v. Pagnol) van
E. en M. Neerincx-Hendriks, Elst
Vrouwelijk van 1 en 2 jaar: Babe
(v. Nimbus) van M. Gerritsen, Maurik
Reservekampioene: Ballerine (v. Urban) van
J. Bax, Luijksgestel
Vrouwelijk van 3 jaar en ouder: Urielle du
Moulin (v. Ogre) van J. Spekenbrink, Hulsen
Reservekampioene: Starmaker (v. Fauve)
van J. Eggerink, Wierden
Bedrijfsgroepen: J. Eggerink, Wierden

