Fokdoelconform
Bestuur van charolais en van limousin werkt vernieuwend
De nationale charolais- en limousinkeuring te Putten was een knusse bijeenkomst met kwalitatief goed
fokvee. De juryleden keurden conform de actuele fokdoelstellingen. Housard werd gehuldigd vanwege het
verkrijgen van het predicaat ‘preferent’. De veiling van luxe charolais- en limousinfokvee, nieuw deze
keer, verliep wel taai. Guy Nantier doet verslag. De foto’s zijn van Nele Verhelst.

Het limousinras
Maatschap Buist beleeft topdag met drie kampioenstitels op vijf

Corien van ’t Hoogeveld, kampioene kalveren
Veel sfeer tijdens de keuring in Putten

O

p de nationale keuring van het Limousinstamboek Nederland verschenen zaterdag 18 oktober een kleine
zeventig stuks stamboekvee in de ring,
hetzelfde aantal als vorig jaar. Nieuw in
het gebeuren was de aanduiding van het
best bevleesde dier in elke rubriek.
Bij de kalveren ging het kampioenslint
naar Corien van ’t Hoogeveld. Deze goed

ontwikkelde Ramdamdochter van maatschap Buist uit Noordlaren is van het fokkerijtype met goede benen en ruimte
in het bekken. De aansluiting achter de
schouder kon beter. Corien kreeg de
voorkeur boven de secondante uit de rubriek, Charlotte (v. Vincent LCO) van maatschap Vromans in Tilburg, die de reservetitel kreeg toegewezen. Kampioene bij

naam dier

mannelijk

Bjorn LCO
Sunny LCO
vrouwelijk Corien van ’t Hoogeveld
Clarinette
Balbina van ’t Hoogeveld
Bonneke van ’t Hoogeveld
Areltsje van ’t Hoogeveld
Violet
Paula 2
Taitje van ’t Hoogeveld
bedrijfsgroepen
afst. v. 1 stier Umberto van ’t Hoogeveld
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geb. datum vader
23-04-2006
26-09-2001
28-09-2007
01-02-2007
22-10-2006
10-03-2006
06-10-2005
18-03-2004
12-12-1999
08-04-2002

m.vader

Clarinette, kampioene pinken

eigenaar, woonplaats

Pyton
Dauphin B. Slijkhuis, Uddel
Dauphin Dolli
mts. Dijk-Volkerink, Dalfsen
Ramdam Dauphin mts. Buist, Noordlaren
Malibu
Pedro
N. van Gerwen, Heeze
Omer-MN Housard mts. Buist, Noordlaren
Umberto H. Goeland mts. Buist, Noordlaren
Mas du Clo Dauphin mts. Buist, Noordlaren
Serieux LCO Levien LCO mts. Holterman-Buis, Raalte
Levien LCO Jan
mts. Holterman-Buis, Raalte
Housard Super As mts. Buist, Noordlaren
mts. Holterman-Buis, Raalte
mts. Buist, Noordlaren

Naar aanleiding van de nationale keuring reikte het Limousinstamboek Nederland het certificaat ‘preferent’ uit
aan de fokker en eigenaren van de stier
Housard.
Housard (v. As de Pic) werd geboren op
17 februari 1992 in het Franse Bourges
op het fokbedrijf van de uit Nederland
geëmigreerde Piet Blinksma. Vandaar
verhuisde de stier naar een Franse limousinfokkerij om er ontdekt en geïmporteerd te worden door Sytze van
der Goot van maatschap Buist uit
Noordlaren. Housard kreeg van de Nederlandse bedrijfsinspecteur 90 punten

voor algemeen voorkomen. Van de stier
werden in de loop der jaren 147 nakomelingen op exterieur gekeurd met een
gemiddelde score van 82,8 punten. Dit is
0,5 punt hoger dan het bedrijfsgemiddelde van maatschap Hoogeveld en 1,1
punt meer dan het landelijk gemiddelde.
De exterieurfokwaarden van Housard
zijn met een betrouwbaarheid van 91
procent: 108 punten voor ontwikkeling,
109 voor type, 109 voor bespiering, 103
voor benen en 109 voor algemeen voorkomen.
Housard is de zesde limousinstier die de
onderscheiding ‘preferent’ verwerft.

Morree. Morree keurde te Putten in overleg met Hans Toorneburg en Jan Hendrik
Elzinga, de kampioen veeboordelen anno
2007. Na afloop van de keuring stelde
Morree dat het zoeken naar het juiste
mixte type een moeilijke oefening blijft.
‘Maar er is vandaag beslist progressie geboekt in bekkenbreedte.’
Maatschap Buist veroverde de driekleur
een tweede maal. Balbina van ’t Hoogeveld,
een dochter van Omer-Mn die vorig jaar
nationaal kampioene werd in de categorie kalveren, kreeg het kampioenslint
omgehangen, ditmaal bij de vaarzen. Balbina is een plaatje door het juiste evenwicht tussen ontwikkeling en breedte en
bespiering. De reservetitel ging eveneens
naar Buist, nu met Bonneke van ’t Hoogeveld
(v. Umberto van ’t Hoogeveld).

Het was voor Sytze van der Goot en Kor
Buist, die samen maatschap Buist vormen, een topdag. Ook het kampioenschap bij de koeien incasseerden ze met
Taitje van ’t Hoogeveld (v. Housard). Deze
rastypische limousin werd vergezeld van
een stierkalf dat sterk in vlees was. Taitje imponeerde door haar ruime lichaamsbouw, haar lengte en de soepele
tred. De reservetitel was voor Paula 2 (v.
Levien LCO) van maatschap Holterman
in Raalte. Paula 2 deed weinig onder
voor Taitje, maar verkeerde wat rijp in
conditie.
De keuring van bedrijfsgroepen met minimaal vier dieren is een belangrijk onderdeel van de keuringsdag, waarbij individuele kwaliteiten van de dieren en
uniformiteit van de groep in balans wor-

Veiling van luxe fokvee verloopt niet zoals gehoopt

Tabel 1 – Rubriekswinnaars nationale limousinkeuring 2008 (kampioenen vetgedrukt)
categorie

Stier Housard verwerft onderscheiding ‘preferent’

Balbina van ’t Hoogeveld, kampioene vaarzen
de pinken werd Clarinette (v. Malibu) van
Nic van Gerwen uit Heeze. Clarinette
won het op de breedte in de schouder en
in de rug van Betsy (v. Vincent LCO) van
maatschap Vromans. ‘Beide dieren zijn
een mooi voorbeeld van het mixte type
dat we graag voor ogen houden in Nederland’, aldus het commentaar van Addie

Het Charolais- en het Limousinstamboek Nederland zorgden in Putten voor
een nieuwtje. Zo werd er na afloop van
de nationale keuring een gezamenlijke
fokveeveiling gehouden. Onder ruime
belangstelling werden door veilingmeester Jan Smeenk zestien charolaisen limousindieren geveild, waaronder
de limousinreservekampioene 2008 bij
de vaarzen en de limousinkampioensstier 2008.
De handel in luxe fokvee verliep taai.
Slechts drie dieren wisselden van eigenaar. De twee charolaisstierkalveren
Damon van Texel (v. Rodin) en Domino
van Texel (v. Rodin), beide uit de fokkerij van Veronne Koot uit Den Burg,
werden verhandeld voor 1250 euro per
stuk. Nieuwe eigenaar werd Gijs Gerrit-

sen uit Leerdam. Het hoogste bod werd
uitgebracht voor Sunny LCO, de limousinkampioensstier 2008. Sunny (v. Dauphin), in eigendom van maatschap
Dijk-Volkerink te Dalfsen, gaat via handelaar Frans Sijbers naar Twan Meulendijks uit Helmond voor de som van
2600 euro.
Ruime belangstelling maar matige prijzen
voor de veiling

Nakomelingen van Housard, de zesde
preferente limousinstier

Taitje v. ’t Hoogeveld, kampioene koeien

Sunny LCO, kampioensstier
den gebracht. Bij de bedrijfsgroepen won
Holterman-Buis het van maatschap Buist.
De fokker uit Noordlaren was echter
weer nummer één bij de keuring van afstammelingengroepen van één stier met
rastypische en langgerekte nakomelingen van Umberto van ’t Hoogeveld, een
kleinzoon van Housard.
De zevenjarige stier Sunny LCO (v. Dauphin) van maatschap Dijk-Volkerink uit
Dalfsen versloeg de vijf jaar jongere Bjorn
LCO (v. Pyton) van Berend Slijkhuis in de
kampioensstrijd bij de stieren. Bjorn,
een fraai afgewerkte mixte stier, liet het
in de gang wat afweten. Sunny werd gelauwerd en geroemd om zijn mooie rastypische kop en horens, een bijzonder
goede voorhand, lengte, voldoende ronding in de rib en een mooie bespiering in
de broek.
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Het charolaisras
Beauty onttroont Cromstrijen’s Tessibel, kampioene van 2007

Meer charolaisdieren in de ring ten opzichte van vorig jaar

H

et was dit jaar prettiger keuren voor
Adri van der Vaart dan vorig jaar. De
charolaiskeurmeester uit Ruinerwold
kreeg dubbel zoveel dieren voor ogen,
ruim dertig in totaal. Ook de kwaliteit
was in orde. ‘De 1a- en 1b-dieren waren
vandaag uitmuntend’, aldus Van der
Vaart. De keurmeester was bijzonder lovend over de reeks vaarzen geboren in
2007. ‘De ruimte in de bouw, de mooie
bespiering en het beenwerk, niet te grof
en niet te fijn, getuigen van een stap
voorwaarts in de Nederlandse fokkerij.’
Bij de jeugd duidde van der Vaart Caviar
van de Helenahoeve (v. Magenta) van Peter
van Nieuwenhuijzen uit St. Philipsland
aan als kampioen van de jonge stieren.
Caviar is een evenredig gebouwd stiertje
op goed beenwerk met een mooie, rastypische stierenkop. Reservekampioen
werd Dreamcatcher (v. Boubat) van nieuw-

komer Edwin Kriek uit Oudenhoorn.
Dreamcatcher is een beloftevol stierkalf
met lengte en breedte op niet te grof,
maar ook niet te fijn beenwerk. Bij de
oude stieren ging de nationale driekleur
naar Bolero (v. Ravissant) van Dirk
Blaauboer uit Wijdewormer. Bolero is
een goede charolaisstier met veel uitstraling, maar op iets ouderwets, grof
beenwerk. Reservekampioen werd de
vleestypische Bobbie (v. Norman) van Cor
Zandvliet uit Spaarndam. Bolero werd
eveneens algemeen dagkampioen bij de
stieren.
Ook op het vrouwelijke vee wist Dirk
Blaauboer zijn stempel te drukken. Zijn
Beauty (v. Romarin), die in optima forma
verkeerde en veel rib toonde, kreeg de
voorkeur boven de vier jaar oudere,
maar schraler in conditie verkerende
Cromstreijen’s Tessibel (v. Manoir) van maat-

Tabel 2 – Rubriekswinnaars nationale charolaiskeuring 2008 (kampioenen vetgedrukt)
categorie naam dier

geb. datum vader

mannelijk Dreamcatcher
Caviar v.d. Helenahoeve
Bolero
vrouwelijk Diana
Clarinette
Beauty
Cromstrijen’s Tessibel
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20-06-2008
07-12-2007
25-02-2006
22-02-2008
07-12-2007
12-10-2006
01-12-2002

Boubat
Magenta
Bolero
Verciers
Magenta
Romarin
Manoir

eigenaar, woonplaats
North Lake Farms, Oudenhoorn
P. van Nieuwenhuijzen, St. Philipsland
D. Blaauboer, Wijdewormer
mts. Gerritsen, Leerdam
P. van Nieuwenhuijzen, St. Philipsland
D. Blaauboer, Wijdewormer
mts. Gerritsen, Leerdam

De vier kampioenen van de
charolaiskeuring.V.l.n.r.: Clarinette
(juniorkampioene vrouwelijk), Beauty
(algemeen kampioene vrouwelijk), Bolero
(algemeen kampioen mannelijk) en Caviar
van de Helenahoeve (juniorkampioen
mannelijk)
schap Gerritsen uit Leerdam. Tessibel
werd reservekampioene van de koeien,
vorig jaar nog bekleedde zij de hoogste
podiumplek. Beauty werd eveneens tot
dagkampioene in het vrouwelijke vee
uitgeroepen. Juniorkampioene werd de
fraai uitgegroeide Clarinette (v. Magenta)
van Peter van Nieuwenhuijzen. Clarinette zette bovendien luxe bespiering in de
showring neer. Reservejuniorkampioene
werd stalgenote Charmante, eveneens
van vader Magenta.

