Enter weer terug

Blonde d’Aquitaine
Keuring van Europees niveau

Veel kwaliteit blonde d’Aquitaines en piemonteses
Vorig jaar gooide blauwtong roet in het eten, maar dit jaar was
de vleesveetentoonstelling van Enter er weer helemaal.
De piemontese- en blonde d’Aquitainefokkers hielden een
keuring met veel kwaliteit en landelijk bekende koeien.

Piemontese
Streven naar optimale maten
Is een kampioensdier ook de meest renderende in de stal? Deze vraag stelde de
piemontesekeurmeester Hans Josef Weiler zichzelf bij het zien van de kampioensdieren. ‘Ze zijn groot en lang en
voor de keuring wil je graag dit soort
dieren zien, maar het optimum lijkt
bereikt voor de commerciële vleesveehouder.’
De prijzen werden in Enter keurig verdeeld onder de inzenders en dat kwam
de competitie onder de kleine veertig inzendingen alleen maar ten goede. In de
jongste vrouwelijke rubriek was het de
nog jeugdige, maar zeer goed ontwik-

De piemontesekampioenen: Edita P2, Sulti 2, Sorpresa 2, Rina en Bertus S

Tabel 1 – Rubriekswinnaars piemontese (kampioenen vetgedrukt)
categorie en naam

geb.datum

vrouwelijk
Edita P2
De Kreitehei Rijma
Griota 17
Sulti 2
Betsie 77
Sorpresa 2
De Kreitehei Uria
Rina

Vialli

12-02-’07
21-08-’06
25-01-’06
25-07-05
18-03-’05
05-05-’02

Golfo
Forno
Delano
Tyson
Ural
Billy

P. A. Pijpker, Marum
Nostrum/Basemans, Oisterwijk
H. Hensteboer, Nieuwleusen
C. W. A. Broers, Oisterwijk
G. H. en W. Nijenhuis-Daggert, Markelo
W. G. Markvoort, Holten
Nostrum/Basemans, Oisterwijk
W. G. Markvoort, Holten

Billy

W. G. Markvoort, Holten

10-05-’08
05-02-’08
10-09-’07

bedrijfsgroepen vrouwelijk

10

eigenaar, woonplaats

07-03-’08

zoogstellen
Rina met kalf Bilcob (v. Cobra) 05-05-’02
mannelijk
Bilcob
Tirolo de Kreitehei
Bertus S

vader

augustus 2008

Cobra
Ural
Tertio

W. G. Markvoort, Holten
Nostrum/Basemans, Oisterwijk
O. Scholing, Hollandscheveld
W. G. Markvoort, Holten

kelde Edita P2 (v. Vialli) van Piet Pijpker
uit Marum die het kampioenslint kreeg
omgehangen. Miss toekomst werd Griota
17 (v. Golfo) uit de bekende koefamilie
van Henk Hengsteboer uit Nieuwleusen.
Bij de vrouwelijke dieren van één tot
twee jaar won de stijlvolle, maar minder
sterk bewegende Sulti 2 van de familie
Broers uit Oisterwijk.
Gerrit Markvoort uit Holten deed goede
zaken met zijn bekende koeien Sorpresa 2
(v. Tyson) en Rina (v. Billy), die bij de oudere koeien wonnen en ook de basis legden voor de overwinning bij de bedrijfsgroepen. Rina won ook nog bij de zoogstellen met haar jongste zoon Bilcob (v.
Cobra). De eretitel mister toekomst was
voor Tirolo de Kreitehei (v. Ural) van Cees
van de Nostrum en Bas Basemans uit Oisterwijk. De categorie stieren jonger dan
een jaar werd opgeëist door Bertus S (v.
Tertio) van Otto Scholing uit Hollandscheveld.

Kampioene jong vrouwelijk en miss
toekomst: Roodheuvel Bellicimo (v. Ultra)
Juryleden Frans Nouwens en Johan Onderdijk hadden er een hele kluif aan om
de kleine zeventig blonde d’Aquitaine-inzendingen op volgorde te zetten. De kwaliteit was hoog en menigmaal moesten de
heren met elkaar in conclaaf. ‘Meestal
zijn we het met elkaar eens, maar nu even
niet’, lichtte Nouwens toe over de afstammingsgroepen van Ultra (v. Rocker) en
Mars (v. Idole), beide van het fokbedrijf De
Roodheuvel van Dick Reussink. Onderdijk
was meer gecharmeerd van het vijftal van
Ultra dat ondanks de leeftijdsverschillen
gestempeld leek in kruis, fijnheid en lengte in de broek. De nakomelingen van Mars
waren meer uitgegroeid en uitgezwaard,
misschien zelfs wat vroegrijp, en vertoonden meer breedte in het kruis. Het waren

Kampioene oudere vrouwelijke dieren:
Urielle du Moulin (v. Ogre)

Kampioen stieren: Acadien (v. Neuville)
kwaliteitsdieren en het enthousiasme van
Nouwens gaf de doorslag: Mars kreeg de
hoogste eer.
Toch zat er voor Ultra ook nog wat in het
vat. Zijn elegante dochter Roodheuvel Bellicimo liep zich in de ochtendrubrieken in
de kijker. Met haar mooie aansluitingen,

Tabel 2 – Rubriekswinnaars blonde d’Aquitaine (kampioenen vetgedrukt)
categorie en naam

geb.dat.

vader

eigenaar, woonplaats

vrouwelijk
Dorien du Moulin
Cloe
Pion Chanell
Roodheuvel Bellicimo
Roodheuvel Balance
Ayleen v.d. Bosch
Urielle du Moulin

23-01-’08
26-07-’07
05-03-’07
26-09-’06
29-07-’06
20-12-’05
15-03-’03

Ustin
Serin
Scout
Ultra
Mars
Oulou
Ogre

Le Moulin, Nijverdal
M. Gerritsen, Maurik
G. Jouwsma, Dedemsvaart
De Roodheuvel, Toldijk
De Roodheuvel, Toldijk
W. Pierik, Bentelo
Le Moulin, Nijverdal

09-10-’01

Patois

J. Eggerink, Wierden

25-11-’07
24-05-’07
12-06-’06
09-03-’05

Serin
Ukraine
Sylvestre
Neuville

Zanderink, Beuningen
J. Flamand, Banholt
J. Flamand, Banholt
W. Pierik, Bentelo

Mars

J. Eggerink, Wierden
De Roodheuvel, Toldijk

zoogstellen
Silvia
Met kalf Daphne Je (v. Richelieu)
mannelijk
Caycay Jorayzan
Chanson v.d. Gerlachushoeve
Baron v.d. Gerlachushoeve
Acadien
bedrijfsgroepen
afstammelingengroepen

Mister toekomst Caycay Jorayzan
(v. Serin)
haar lengte en zeker ook de laatste ‘crème
de la viande’ werd ze miss toekomst en
schreef ze de titel vrouwelijk van 6 maanden tot en met 2 jaar op haar naam. Het
dichtst bij haar in de buurt kwam Cloe (v.
Serin) van Marcel Gerritsen uit Maurik.
Cloe is sterk ontwikkeld, heeft veel lengte
en is lichter van kleur. In laatste finesse
moest ze Bellicimo voor laten gaan.
Bij de oudere vrouwelijke dieren was het
al een gestreden strijd. Wie Urielle du Moulin aan de balie zag staan, wist het al: daar
staat de kampioen. De ruim vijf jaar oude
Ogredochter uit de stal van Le Moulin van
Hans Spekenbrink is niet alleen van regionale en landelijke, maar zelfs van Europese klasse, aldus Onderdijk. ‘Ze staat in
de top vijf van Europa.’ Haar enorme ontwikkeling in combinatie met het zeer
fraaie rastype sloeg toch wel een gaatje
naar de reservekampioene: Voila Je (v. Pierre) uit de stal van Jan Eggerink uit Wierden, die de categorie bedrijfsgroepen
won. Voila had op haar beurt weer een
fraaier kruis dan de beter bewegende Ayleen v.d. Bosch (v. Oulou) met Willy Pierik.
De rubrieken met mannelijke dieren waren minder sterk gevuld. Vooral Jef Flamand uit Banholt liep zich in de kijker.
Voor het eremetaal kregen zijn stieren te
maken met Caycay Jorayzan van Zanderink
uit Beuningen. Vooral in de ruglijn was de
afwerking van Jorayzan sterker, waarmee
de Serinzoon mister toekomst 2008 werd.
De algemene titel bij de blondestieren
was voor Acadien (v. Neuville) van Willy
Pierik uit Bentelo. Acadien was niet alleen
de grootste en de zwaarste, maar hij
showde ook het meest moderne type. Reservekampioen werd de sterk bevleesde
Baron van fokker Flamand.
Alice Booij
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