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Negen vleesveerassen kleuren IJsselhallen te Zwolle bont

Fraaie Nederlandse elite
Ruim vierhonderd elitedieren van negen Nederlandse vleesveestamboeken maakten hun opwachting in de IJsselhallen te Zwolle voor de nationaal kampioenschappen. Het tweejaarlijkse fokkersfeest trok een kleine duizend betalende bezoekers. Henk Bleker, staatssecretaris van Economie,
Landbouw en Innovatie, reikte de prijzen aan de algemeen kampioenen uit.
tekst Alice Booij, Annelies Debergh, Jaap van der Knaap, Guy Nantier, Florus Pellikaan
foto’s Harrie van Leeuwen, Kristina Waterschoot

Piemontese
Goede bovenlijn bepalend voor plaatsing bij piemontese

L

ivio Rigazio was het meest onder de
indruk van de oudere vrouwelijke rubrieken bij piemontese. Het Italiaanse
jurylid, zelf eigenaar van 170 dieren, zag
daar de meeste dieren die bij zijn fokkerij-ideaal aansloten. ‘Ik zoek dieren met
een harde, brede bovenbouw en voldoende vleesexpressie in de bil.’
Rigazio prees dan wel met name de oudere generatie, maar had beslist oog voor
de zeven maanden oude Ziva. Ziva had
juist zo’n gewenste harde en brede bovenbouw en combineerde die met veel
lengte en ontwikkeling. Niet voor niets
kreeg de Nataledochter van Jo van der
Heijden uit Dedemsvaart het kampioenslint om voor dieren tot acht maanden.
Bij de stieren roemde Job Vlastuin, die
samen met Rigazio de dieren op volgorde

zette, de lengte en bespiering van Bafflo
P. De Mariozoon van de familie Pijpker
uit Marum kreeg de titel bij de jonge
stieren. Tijdens het seniorenkampioenschap betrad Parco als enige de ring. De
zoon van Ural van de familie Van Vught
uit Oisterwijk had weliswaar geen concurrentie, maar imponeerde in lengte,
breed front en fijne huid.

Meer dan twintig jaar Norma
De Normafamilie van Van Gelder was
ook dit jaar succesvol in de keuringsring.
Voor de microfoon meldde Van Gelder
aan staatssecrataris Bleker – hij reikte de
prijzen uit – dat hij de koefamilie inmiddels al meer dan twintig jaar bezit en er
prima fokresultaten mee bereikt. Zo
werden de halfzussen Norma 22 en Norma

25 dit jaar aangewezen als kampioene.
Norma 25, een jeugdige Lotusdochter, zegevierde in de klasse 8 tot 24 maanden.
Halfzus Norma 22 (v. Delpiero) heeft inmiddels al een hele prijzenkast vol verzameld voor Van Gelder. Net als twee jaar
geleden zegevierde ze bij de oudere koeien. Norma 22 blijft jeugd uitstralen en
ontwikkelde inmiddels een fraaie bilpartij, waardoor ze Rina (v. Billy) van de familie Markvoort uit Holten voor bleef.
Helemaal succesvol was Van Gelder bij
het kampioenschap van de jonge koeien.
Uit zijn stal kwamen zowel kampioene
Fridie 43 (v. Jarno) als Norma 24 (v. Alfredo). Toch lukte het beide dieren niet om
in de buurt van het algemeen kampioenschap te komen. Dat was zonder twijfel
voor Norma 22. l

De piemontesekampioenen van links naar rechts: Bafflo P, Parco, Norma 22, Fridie 43, Norma 25 en Ziva

Verbeterd roodbont
Nazaten Tom van het Veerhuis sterk bij verbeterd roodbont

‘Z

onder goed beenwerk geen vleesaanzet.’ Jurylid bij verbeterd roodbont Connie van Saasse wond er geen
doekjes om waar ze samen met Adrie
van Gent op lette in de keuringsring.
‘Natuurlijk is rastype ook belangrijk,
maar in eerste plaats moeten de dieren
zich wel goed kunnen bewegen.’
Saasse bevoelde ook menig dier onder in
de borst. ‘Ik zoek dieren die van nature
breed zijn in de voorhand en niet dieren
die breed zijn gevoerd. Die aanleg in de
breedte van de borst is goed te beoordelen door het dier te bevoelen.’
Zo was Saasse enthousiast over halfbroer
en -zus Aleid en Tinkerbell, beide nazaten
van Stormzoon Tom van het Veerhuis.
Aleid van Jan Wittingen uit Oosterwolde
won de titels Mister Toekomst en het
kampioenschap tot twaalf maanden vanwege een enorme schouderpartij en veel
breedte in het hele skelet. Ook Tinkerbell van Klaas Tichgelaar uit Wirdum
leek uit hetzelfde hout gesneden. Haar
luxe bespiering en mooie staartinplant
leverden haar zowel de titel Miss Toekomst alsook het kampioenschap vijf tot
twaalf maanden op.
Tom van het Veerhuis maakte ook nog
indruk door de kampioen mannelijk één
tot twee jaar te leveren in de vorm van
Cornelis van de Hoge Varen. De telg van
Cees Petersen uit Hierden was niet de
grootste, maar toonde wel een fraai rastype. Voor het algemeen kampioenschap
mannelijk was de Franse stand van het
beenwerk een te grote belemmering.
Die problemen kende Leander van Vredeburgh van Jan Wittingen uit Oosterwolde
beslist niet. Leander, een zoon van Burg’s
Billy 2, was ook niet de grootste, maar
wat was hij fraai bespierd en bezat hij
een harde bovenlijn. Zonder twijfel werd
Leander gekroond tot algemeen kampioen bij de mannelijke dieren.

Ivanette van de oude Smitse, algemeen kampioene vrouwelijk

koppel te ondersteunen in de keus bij de
seniorentitel.
Wanneer de keuringslijn gevolgd zou
worden, dan zou Daphne 3 (v. Peter) van
de familie Van Beukelen uit Pesse met
haar lengte en raseigenschappen in aanmerking komen voor de zege. Maar wie
oog heeft voor lengte, hoogte en gewicht
kon niet om Ivanette van de Oude Smidse (v.
Bas van het Veerhuis) van Roel de Smit
uit Amstelveen heen. Kort voor de keuring gaf de weegbascule een indrukwekkende 965 kg aan, maar voor een opti-

male keuringsconditie was ze wellicht te
hard gevoerd. Toch kreeg ze, na rijp beraad, het seniorkampioenschap, want
wie door die extreme conditie heen keek,
zag wel dat Ivanette een brede en fraaie
middenhand bezat.
Het resulteerde uiteindelijk ook in het
algemeen kampioenschap, omdat ook
Sophie van Halfweg (v. Frans) van de familie Veerman uit Zuidoostbeemster als
kampioene een- tot tweejarige onvoldoende maatvoering had om het Ivanette in de finale echt moeilijk te maken. l

Leander van de Vredebugh, algemeen kampioen mannelijk

Te veel conditie
Het kampioenschap koeien ouder dan 24
maanden was minder vanzelfsprekend.
De hele morgen hadden de juryleden de
lijn gevolgd dat niet per se de dieren met
de meeste conditie voorop kwamen,
maar juist dieren met onberispelijk
beenwerk en een passende bespiering.
Daarom werd in de jongste rubriek ook
Joke van ’t Veerhuis (v. Storm) van Jans
Hoekman uit Zalk op kop geplaatst.
Maar de arbiter bleek nodig om het jury-
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Belgisch witblauw
Ymelde du Paillaert zet kroon op keuringscarrière als algemeen kampioene witblauw

D

ragon van het Broek mocht voor de
Belgisch witblauwen in Zwolle het
spits afbijten in de eerste reeks jonge
stieren. De jeugdige Dartagnanzoon van
de familie Van Hest uit Moergestel toonde een sterke rug en fraaie breedte, maar
combineerde die bovenal met correcte
benen. Zo liep Dragon met Van de Hoge
Weere Quinten van de familie Wagemaker
uit De Weere en Van de Brinkerweg Marco
van de familie Huiskamp uit Emst voor
twee Harissontelgen.

Jordan en Dragon op kop
In de aangrenzende ring trokken twee
Germinalzonen de winnende reeksvolgorde. Wie goed de catalogus bestudeerde, zag dat in de beide Germinalzonen
van de familie Vis uit Hulshorst ook aan
moederskant hetzelfde bloed stroomde.
Henri trok de aandacht met zijn fractie
vollere voorhand, een vlakker kruis en
een prima staartinplant. Hoewel Van ’t

Doornhof Peter over fijnere vleeslijnen beschikte, kwam hij achter zijn beter gebeende broer Henri te staan. Met de twee
telgen uit deze reeks stelde de familie
Vis aan het begin van de middag het winnende bedrijfslot op.
Henri schopte het in de finale nog tot reservekampioen bij de jonge stieren met
een unanieme score van zes punten. De
drie hoogste puntenborden gingen voor
Dragon van het Broek de lucht in. Hij
werd daarmee kampioen.
Met slechts één reeks oudere stieren liep
de spanning voor de deelnemers al tijdens de voormiddag weg. Daar was de
delegatie mannelijk vee van Vleesveebedrijf Krakehoeve uit Weert superieur.
Jacko van Krakehoeve, een zoon van Joker
de Fooz, maakte daar deel van uit, maar
moest zijn meerdere erkennen in Jordan
van Krakehoeve. De pupil van Jonas de
l’Orangerie toonde extra lengte, finesse
in vlees en een prima breedte voorin.

Toch was ook hier de perfecte achterbeenstand de succesfactor. De winst
werd in de eindstrijd nogmaals bevestigd
met de verkiezing van Jordan tot kampioen en tot mannelijk dier met de beste
slachteigenschappen.
Ook nog het algemeen kampioenschap
op zijn naam schrijven was een brug te
ver voor de Jonaszoon. Die titel kwam
tot groot plezier van zijn eigenaars in
handen van Dragon van het Broek.

Heersende Adajio
Bij de vrouwelijke delegatie was de invloed van de Zeeuwse fokkers opvallend
groot. Zo kwam onder meer de fokstal
van Marc Versprille uit Groede diverse
keren naar voren. Met Lieven ut de Groe
(v. Imperial) stuurde Versprille de kampioen van Oostburg in. Ook nu weer waren
de trefzekere stap, de fijnheid van vlees
en de diepe achterbil doorslaggevend.
Op die basis ging de Imperialtelg halfzus

Jordan van Krakehoeve (v. Jonas), kampioen stieren 12-24 maanden

Laarderheide Emma 5 van de familie Janssen uit Weert voor. Emma 5 beschikte
eveneens over een goede rug, breedte en
veel massa, maar schoot in vleeslijnen
net tekort.
Adajio de Bray stuurde in de finale drie
reekswinnaars in en steeds was de imposante onderbil doorslaggevend voor
winst in de reeks. Zo scoorde Clarisse van
de Blomsteeg van de familie Voor den Dag
uit Almkerk op die basis en door meer
finesse vóór halfzus Marca 9 van ’t Zandeind van maatschap Huijbrechts-Gloudemans uit Riel.
Ook de Adajiohalfzussen Temptation van
de Gouden Polder en Tessa van de Gouden Polder van Eric van de Pol uit Waterlandkerkje trokken met een rondere en diepere achterbil twee keer aan het langste
eind vóór respectievelijk Ripostebe (v. Germinal) en Schutten Evita (v. Occupant),
twee pupillen van de familie Reurink uit
Oldebroek.
De finale werd een Zeeuws onderonsje
met kampioene Tessa van de Gouden
Polder en reserve Lieven ut de Groe.

Dragon van het Broek (v. Dartagnan), kamp. stieren jonger dan 12 mnd.

Adajio zond ook bij het vrouwelijk vee
tussen tien en twintig maanden een gezant uit. Dit keer boekte Adajiodochter
Duchesse van de familie De Smidt uit Eede
succes met een tweede plek in de reeks.
De fijn gelijnde Promise (v. Héroïque) van
de familie Van Engelen uit Doornspijk
won de reeks op basis van haar platte
kruis en extra vleesaanzet in de voorhand en achterbil.
Met Katy ut de Groe ging Marc Versprille
voor de tweede maal op zoek naar een
kampioenszege. In haar reeks versloeg
Katy de fraaie en diepgebilde Radardochter Van Buitenhof Martine 2 van de familie
Van de Ven uit Oirlo op basis van extra
lengte, een ronde onderbil en goede
staartinplant. Zou Katy het ook in de finale redden? De extra maat in haar lijf
leverde Katy met twee keer vijf en twee
punten de titel op, Promise kreeg de reservetitel achter haar naam.

Ymelde in een glansrol
In de middencategorie vrouwelijke dieren liet Savita van de Gouden Polder (v. Co-

Tabel 1 – Rubriekswinnaars keuring Belgisch witblauw (kampioenen vetgedrukt)
Ymelde du Paillaert (v. Magistrat), kamp. koeien ouder dan 32 mnd.
Katy ut de Groe (v. Germinal), kampioene vaarzen 10-20 maanden
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Eloise van Krakehoeve (v. Etna), kampioene vaarzen 20-32 maanden
Tessa v.d. Gouden Polder (v. Adajio), kamp. vaarzen 4-10 maanden

categorie

naam

Dragon van het Broek
Henri
Jordan van Krakehoeve
vrouwelijk
Clarisse 42 van de Blomsteeg
Lieven ut de Groe
Temptation v.d. Gouden Polder
Tessa v.d. Gouden Polder
Promise
Katy ut de Groe
Eloise van Krakehoeve
Ivina ut de Groe
Ymelde du Paillaert
beste slachteigenschappen vrl.
beste slachteigenschappen mnl.
kampioen zoogstellen
kampioen afdelingsgroepen
bedrijfsgroepen
mannelijk

geb.dat.

vader

eigenaar, woonplaats

19-05-2011
11-01-2011
21-03-2010
25-04-2011
13-04-2011
13-02-2011
27-01-2011
11-11-2010
20-06-2010
22-05-2009
30-09-2008
29-05-2006

Dartagnan du Castillon
Germinal de Fooz
Jonas de l’Orangerie
Adajio de Bray
Imperial de L’Ecluse
Adajio de Bray
Adajio de Bray
Heroique de l’Ecluse
Germinal de Fooz
Etna de l’Ecluse
Magnolia de Somme
Magistrat de Somme

F. J. C. van Hest, Moergestel
J. H. Vis, Hulshorst
Vleesveebedrijf Krakehoeve, Weert
J. H. voor den Dag, Almkerk
M. I. Versprille, Groede
E. M. van de Pol, Waterlandkerkje
E. M. van de Pol, Waterlandkerkje
E. van Engelen, Doornspijk
M. I. Versprille, Groede
Vleesveebedrijf Krakehoeve, Weert
M. I. Versprille, Groede
M. I. Versprille, Groede
Eloise van de Krakehoeve
Jordan van de Krakehoeve
A. J. Reurink, Oldebroek
Zuid-West
J. H. Vis, Hulshorst

los), opnieuw van Eric van de Pol, zich
opmerken met haar sterke en extra bevleesde ruglijn. De extra finesse in het
bot en vlees van Eloise van Krakehove gaf
de correct stappende pupil van Vleesveebedrijf Krakehoeve uit Weert de voorkeur in de reeks. Bij de verkiezing van
het vrouwelijk dier met de beste slachteigenschappen speelde die fijnheid eveneens een doorslaggevende rol. Eloise
bracht het tot kampioene in haar categorie met Savita in haar kielzog.
Met het vorderen van het dagprogramma steeg ook het niveau. Waar aanvankelijk nog aflopende reeksen te zien waren, lag de kwaliteit bij de gekalfde
vaarzen en koeien op een constanter niveau. Een voorbeeld van zo’n kwaliteitsvolle verschijning was te zien in Voltige
du Fond de Bois van de familie Reurink.
Vergezeld van haar kalf Schuttenfoltige
(v. Germinal) won Voltige het kampioenschap van de witblauwe zoogstellen.
In haar reeks eerder op de dag kreeg Voltige af te rekenen met Ivina ut de Groe (v.
Magnolia) van Marc Versprille. Na zorgvuldig wikken en wegen van individuele
kenmerken – Voltige was in de rug breder bespierd en fraaier bevleesd, Ivina
combineerde haar extra bevleesdheid
met meer maat – koos de jury voor de
pluspunten van Ivina.
De echte klasbakken bleven tot het einde
bewaard. Onder hen onder meer de
breed bevleesde Hawina du Haut Arquennes van de gebroeders Swinkels uit Vlierden. In de rug imponeerde de Artabandochter, maar op het vlak van fijnheid
in de benen moest ze het afleggen tegen
de erg complete Magistrattelg Ymelde du
Paillaert van opnieuw Marc Versprille.
Met Magnoliadochter Ivina scoorde Versprille uiteindelijk de reservetitel, Ymelde zette na winst in Oostburg eerder dit
jaar opnieuw haar zegetocht voort met
een bekroning tot algemeen kampioene
van de vrouwelijke dieren. l
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Blonde d’Aquitaine
Roodheuvel Bolero prolongeert titel, Fiona du Moulin verslaat stalgenote Urielle

M

et een simpele armbeweging vroeg
jurylid Henri Vaissière de finalisten in de zoogkoeienfinale zich om te
draaien naar het publiek. De vele belangstellenden op de tribune hadden lang genoeg gekeken naar lange, volle en fijne
billen. Bij een rastypische blonde gaat
het ook om de kop, zo onderwees de
Franse scherprechter, die bij zijn uitleg
wees op de fraaie lichte kleur rond neus
en ogen van Athena (v. Okinawa) van Jef
Flamand uit Heyenrath. ‘En haar horens
zijn platter’, lichtte hij met enig gevoel
voor show toe. ‘Zo hoort een blonde eruit te zien.’

Blonde-uitstraling

Tabel 1 – Rubriekwinnaars keuring blonde d’Aquitaine (kampioenen vetgedrukt)

categorie

naam dier

geb.datum

vader

m.vader

stieren

Gordon
Heuvelland Goldorak
GG Frigo
Frans
Roodheuvel Bolero
Gonnie
Fientje Malo
Fitia
Fiona du Moulin
Elvira du Moulin
Urielle du Moulin
Athena

04-04-2011
24-01-2011
01-06-2010
03-02-2010
30-09-2006
18-03-2011
12-12-2010
03-05-2010
28-01-2010
07-04-2009
15-03-2003
31-01-2005

Cauet Roz
Castor
Asterix
Tokapi
Ultra
Dizier
Tilbury
Columbus
Serin
Tilbury
Ogre
Okinawa

Ortensia
Safari
Horizon
Leo
Cancan
Ultra
Leprince
Pernot
Orion
Orion
Judicael
Lafayette

16-10-2005
05-04-2005

Orion
Rebelle

vrouwelijk

bedrijfsgroepen
beste slachteigensch. vrl. Arielle du Moulin
beste slachteigensch. mnl. Asterix
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eigenaar, woonplaats

E. en M. Neerincx-Hendriks, Elst
J. Flamand, Heyenrath
J. Betting, Emmen
H. L. de Haas, Marken
Boerland-Roodheuvel, Echten
Boerland-Roodheuvel, Echten
M. Gerritsen, Maurik
J. Slot, Haule
J. Spekenbrink, Hoge Hexel
J. Spekenbrink, Hoge Hexel
J. Spekenbrink, Hoge Hexel
J. Flamand, Heyenrath
J. Spekenbrink, Hoge Hexel
Ogre
J. Spekenbrink, Hoge Hexel
Blondinet J. Betting, Emmen

De kop van een blonde d’Aquitaine weerspiegelt elegantie, staat symbool voor
fijnheid en heeft de krachtige uitstraling
van een sterk ras. Vaissière en collega Jerome Corret wezen er tijdens deze nationale meerder malen op, net als bij het
kampioenschap van de oudere stieren
met titelverdediger Roodheuvel Bolero (v.
Ultra). Hier moest de vijfjarige stier van
Dennis Boerland en fokbedrijf De Roodheuvel, oftewel Dick Ruesink, het opnemen tegen Asterix, de Deense importstier
van Henk Betting uit Emmen, die op de
keuring in Enter nog de voorkeur kreeg.
De enorm ontwikkelde en van een perfect bekken voorziene Asterix (met 1412
kilo de zwaarste blonde van de dag) had
wat last van zijn linkerachterpoot en
daarnaast ging de Franse voorkeur ook
uit naar de net iets diepere borst en extra fijnheid in de kop van Bolero.
Maar voor Asterix kwam het succes uit
de middenklasse stieren van één tot twee
jaar. Daar kwamen de twee volle Asterixbroers GG Figo en GG Fantom elkaar tegen.
Beide toonden enorme lengte en ontwikkeling in hun lijf en ook het brede, fraai
hellende bekken was opvallend. De jury
koos uiteindelijk niet voor de iets fijnere
huid van Fantom, maar voor de extreme
bespiering die GG Figo tussen zijn billen
showde. Voor eigenaar Henk Betting betekende het een dubbelslag.
De jongste stierenrubrieken tijdens deze
blondekeuring kwamen wat moeizaam
op gang en ook het rastype varieerde
wat. Over de kopposities in de rubrieken
echter niets dan lof, zoals voor Gordon
van Ed en Marjan Neerincx uit Elst: de
Cauet Rozzoon combineerde maat en bespiering en viel vooral op door de breed-

Roodheuvel Bolero (v. Ultra), kampioen oudere stieren en algemeen
kampioen mannelijk

te in zijn heupen en de sterke staartinplant. Het kampioenschap bij de jongste
stieren ging echter naar Heuvelland Goldorak van Jef Flamand uit Heyenrath. Deze
Castorzoon had de staartinplant wellicht
iets hoger zitten, maar was in fijnheid
exceptioneel en stapte net iets krachtiger door de ring.

Prima koeien
Veel lastiger voor de juryleden was de
plaatsing van de vrouwelijke dieren. Met
soms meer dan tien prachtige pinken,
vaarzen en koeien in de ring vielen Vaissière en Corret met hun neus in de boter.
Vertaalster Marie-José Bouman kwam
woorden tekort om de superlatieven uit
het Frans over te brengen op het publiek.
Zoals bij de jongste rubriek vrouwelijke
dieren, waarin Gonnie (v. Dizier) van de
combinatie Boerland-De Roodheuvel uit
Echten zich al meteen in de kijker liep
door een prachtig rastype met veel ruimte in het bekken. Fientje Malo van Marcel

Fiona du Moulin (v. Serin), kampioene tussen één en twee jaar en
algemeen kampioene vrouwelijk

Gerritsen uit Maurik – drie maanden ouder en een toonbeeld van harmonie in
dezelfde rubriek – rekende af met Fabienne du Moulin. Deze Ogredochter liet iets
meer ontwikkeling zien, maar in fijnheid kon het dier van Hans Spekenbrink
uit Hoge Hexel niet tippen aan de elegante Fientje, die met haar excellente
bekken en zeer sterke rug in de finale
het kampioenslint kreeg omgehangen,
vóór Gonnie.
In de middenklasse vrouwelijke dieren
had Spekenbrink echter nóg een paar
ijzers in het vuur. Zo werd Tilburydochter Elvira du Moulin als eerste in haar rubriek geplaatst door haar uitzonderlijke
lengte in de broek. Fitia (v. Bakersfield
Columbus) van Jan Slot uit Haule deed
hetzelfde dankzij haar rugbespiering en
mooie brede kop met brede muil. Maar
de jury koos vol overtuiging voor Fiona
du Moulin, (v. Serin), die geen enkel steekje
liet vallen. Een mooi vel en elegant, met
veel ontwikkeling, een diepe borst, breed

bekken én een fraaie kop: de Fierbatitel
Miss Future kon Fiona niet ontgaan.

Moeder en dochters
Bij de oudere rubriek met koeien waren
Urielle en Arielle du Moulin op voorhand de
smaakmakers. Zou Urielle het weer redden om nationaal kampioene te worden?
De heren juryleden zagen de gelijkenis
tussen moeder en dochter: hun enorme
ontwikkeling, fraaie, lange bespiering
en true-type rastype. Met een mooier
aangesloten heupbeen én beter beenwerk haalde de ruim 1200 kilo zware
Urielle opnieuw de titel binnen voor
Hans Spekenbrink. Maar algemeen kampioene werd ze niet. Deze eervolle titel
ging naar het jonge talent Fiona. ‘Al vier
generaties zelfgefokte kampioensdieren’, vertelde Spekenbrink met trots
voor de microfoon. Aan zijn zijde stond
staatssecretaris Henk Bleker, die heel
spontaan reageerde: ‘Dus dan is de fokkersprijs voor u.’ l

De kampioenen v.l.n.r.: Heuvelland Goldorak, GG Figo, Roodheuvel Bolero, Uriëlle du Moulin, Fiona du Moulin, Fientje Malo
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Limousin
Nationale elitekeuring groeit uit tot ‘Teus Dekker-show’

D

e toon van de dag werd in het limousinkamp meteen in de eerste
rubriekskeuring gezet. Grootinzender
Teus Dekker van Cowporation bv uit
Bleskensgraaf bezette de voorste gelederen van de rubriek met Fredegonde (v.
Calecon), Feride (v. Delux) en Falaise (v. Coyote) op respectievelijk 1a, 1b en 1c.
Meteen maakte de Luxemburgse keurmeester Gerry Ernst zijn keuringslijn
duidelijk. Fredegonde was van het mixte
type, Feride van het vroegrijpe of vleestype en Falaise van het laatrijpe of fokkerijtype. Gerry Ernst: ‘Ik leg allereerst
de nadruk op de basiseigenschappen van
een goede limousin: correct beenwerk,
finesse in het botwerk, evenwicht tussen
voor-, midden- en achterhand met speciale aandacht voor de diepte van de middenhand om veel ruwvoer te kunnen
verwerken en een lang en breed bekken
voor vlotte kalvingen. Vervolgens gaat
mijn aandacht naar de bespiering.’
Fredegonde was het meest compleet, aldus de keurmeester, Feride was te recht
in de achterbenen en Falaise was vandaag onvoldoende in het vlees. ‘Maar ik
schat dat Falaise wel de meeste toekomst
voor zich heeft’, voorspelde Ernst.

Zes op zes
De algehele suprematie van Cowporation met haar Franse importdieren was in
nagenoeg alle rubrieken te aanschouwen. Uitzonderingen hierop waren de
tweede rubriek pinken en de tweede rubriek koeien, waarin de fokstal Cowporation niet present was.
Bij de pinken bezetten Kees en Todien
Hietberg-Dijk uit Wijhe – voor wie dit
een eerste optreden was op een keuring

– zowel de 1a- als de 1b-plek met de halfzussen (via vader Utetamine LCO) Eugenie
en Freule B. De twee pinken zijn van het
mixte type en bezitten veel fokpotentieel, waarbij vooral het goede bekken en
de brede broekbespiering bij Eugenie en
de mooie diepte in de middenhand bij
Freule B als sterke punten naar voren
kwamen.
In de tweede rubriek koeien trok Kor Buist
uit Eelde met Bonneke van het Hoogeveld (v.
Umberto) aan het langste einde vóór Van
de Wals Anja (v. Mozart) van de familie Ter
Braak uit Rietwolde. Jurylid Ernst was
evenwel streng in zijn commentaar bij
deze rubrieksplaatsing: ‘Een moeilijk te
keuren rubriek. Ik heb het mixte dier met
de minste fouten op één gezet.’
Ook bij zijn globale evaluatie over de rubriekskeuringen spaarde Gerry Ernst
zijn kritiek niet: ‘De kopduo’s waren top
en van internationaal niveau. Achter in
de rangschikking was de kwaliteit wisselend en soms zelfs niet een nationale
keuring waardig. De kwaliteit van de
uier is ook een punt van aandacht.’ Maar
Ernst zag in het vrouwelijke vee dé grote
troef van het limousinras. ‘Het ras kan
als geen ander vleesras een grote variatie
in types voortbrengen – van vroegrijp
over mixte tot laatrijp – zonder in extremen te vallen. Het limousinras is een ras
dat van vele markten thuis is.’
Met negen keer winst op elf rubrieken,
kon er tijdens de kampioenskeuring nog
maar weinig misgaan voor Teus Dekker
van Cowporation. Dekker rijfde dan ook
alle zes nationale titels binnen. Fredegonde kreeg de kampioenstitel toegewezen bij de pinken. Voor Ermance (v. Adjudant) was er eindwinst bij de vaarzen.

Breiz Izel (v. Neuf), vergezeld van haar
vaarskalf Ginger (v. Accent MN), werd
eindlaureate bij de koeien. De kampioenskoe mocht van de keurmeester veel
lof in ontvangst nemen. ‘Breiz Izel is een
voorbeeld van de standaard in het huidige limousinras’, vertelde Ernst. ‘Ze is
een rastypisch dier met een fijn skelet,
een sterke bovenlijn en een perfect bekken dat breed is tussen de heupbeenderen, de draaiers en de zitbeenderen. En
ze heeft een perfecte uier.’
Bij de stieren bekleedden Faluron (v. Coyote), Envol Ed (v. B47) en Ange (v. Nenuphar) de hoogste podiumplekken, respectievelijk in de categorieën mannelijk
jong, midden en oud. Ange, met 168 centimeter kruishoogte, oogde harmonisch
in skeletonwikkeling en bespiering. Het
bekken was perfect.

Omstreden keuze
Ook bij de keuring van de bedrijfsgroepen was Cowporation de absolute top.
De groep van Dekker showde de meeste
homogeniteit in volume van het skelet,
zowel in de hoogte als in de lengte als in
de breedte, en in kwaliteit van de bespiering in rug, lenden en broek. Plaatsen
twee, drie, vier en vijf waren in volgorde
voor Kor Buist uit Eelde, maatschap Zagtden Boer uit Loosdrecht, Kees en Todien
Hietberg-Dijk uit Wijhe en May van Lievenoogen uit Soerendonk.
Vleesvee Integratie Twente duidde Adjudantdochter Ermance van Teus Dekker
als dier met de beste slachteigenschappen aan. Bij de stieren was die eer voor
Bardot (v. Nimbus MN) van maatschap
WHP-Spit uit St. Jansklooster.
De keuze in het vrouwelijk vee wekte bij

Faluron (v. Coyote), kampioen jonge stieren

deelnemers en omstaanders onbegrip.
Ermance is wel een gigantische verschijning in de ring met uitzonderlijke fokkwaliteiten, maar het dier mist toch de
nodige bespiering om dit predicaat op te
kunnen eisen, aldus het eensluidende
commentaar van omstaanders.
Cowporation kreeg logischerwijze ook
de algemene kampioentitels toegedicht.
In het vrouwelijk vee was die eer voor

Envol (v. B47), kampioen stieren midden

Breiz Izel, bij de stieren was die eer voor
Ange.

Hollandse Pimpin?
Is met een zes op zes de Hollandse Pimpin geboren naar analogie met de suprematie van de gebroeders Pimpin in
Frankrijk? Kersverse voorzitter Frans
Veltman, voor wie de NVM een eerste publieke optreden was, analyseerde achter-

af nuchter. Veltman: ‘Dat zal nog moeten
blijken de komende jaren. Meer strijd
zou hier vandaag natuurlijk beter zijn geweest voor de club, maar er kwamen
toch een paar dieren van andere fokkers
dicht in de buurt van de toppers. Daar
ligt de uitdaging en de ambitie om op gelijke hoogte te komen. En niet te vergeten: er zijn nog wel meer stamboekleden
die excellent vee op stal hebben staan’. l

Ermance (v. Adjudant), kampioene vaarzen midden

Fredegonde (v. Calecon), kampioene jonge vaarzen

Tabel 1 – Rubriekswinnaars keuring limousin (kampioenen vetgedrukt)
Breiz Izel (v. Neuf), kampioene koeien en algemeen kampioene

Ange (v. Nenuphar), kampioen stieren en algemeen kampioen

categorie

naam dier

geb.datum

vader

moedersvader

eigenaar, woonplaats

vrouwelijk

Fredegonde
Eugenie
Ermance
Delicieuse
Bonneke v.h. Hoogeveld
Urielle
Breiz Izel
Gent
Faluron
Envol Ed
Ange

19-11-2010
02-12-2009
16-02-2009
24-09-2008
13-03-2006
01-10-2003
08-10-2006
07-08-2011
16-09-2010
15-11-2009
22-08-2005

Calecon
Utetamine LCO
Adjudant
Safara
Umberto
Leo
Neuf
Archibeau
Coyote
B47
Nenuphar

Star MN
Levien LCO
Sierra
—
Goeland
Hooker
Jungle
Mas du Clo
Robuste
Tatami
Espoir

16-02-2009
31-06-2006

Adjudant
Nimbus MN

Sierra
Marechal

Cowporation bv, Bleskensgraaf
K. en T. Hietberg-Dijk, Wijhe
Cowporation bv, Bleskensgraaf
Cowporation bv, Bleskensgraaf
K. Buist, Eede
Cowporation bv, Bleskensgraaf
Cowporation bv, Bleskensgraaf
Cowporation bv, Bleskensgraaf
Cowporation bv, Bleskensgraaf
Cowporation bv, Bleskensgraaf
Cowporation bv, Bleskensgraaf
Cowporation bv, Bleskensgraaf
Cowporation bv, Bleskensgraaf
mts. Altena-Spit, St. Jansklooster

stieren

bedrijfsgroepen
beste slachteigenschappen vr.
Ermance
beste slachteigenschappen mnl. Bardot
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Hereford

Charolais

Duitse jury Ahlers roemt kampioenen als ‘rasvertegenwoordigers’

Veertje prolongeert titel, dubbelslag voor Van Nieuwenhuijzen

Velner Anja P, algemeen kampioene koeien

E

en stamboek dat zeker aanleiding had
om tevreden te zijn was het herefordstamboek. Er waren nauwelijks dieren
uitgevallen en de fokkers kregen van het
Duitse jurylid Thorsten Ahlers een groot
compliment. ‘Deze kampioenen zijn zeer
goede rasvertegenwoordigers.’ Hij verwees daarmee zeker naar de algemeen
kampioene vrouwelijke dieren, Velner
Anja P (v. Herrenomad 1 Wrabe P). Ahlers
omschreef zijn absolute favoriet, die ook
de beste slachteigenschappen bezat, als
een zeer correcte, fijne koe met een heel
mooie, evenredig over het lichaam verdeelde bevleesdheid. De kampioenstitel
had voor eigenaar Hans Toorneman uit
Enter een speciale lading. Samen met
zijn partner Josefien Jannink bouwde hij
de laatste jaren aan de kwaliteitsveestapel van Velner Herefords, maar ruim een
maand geleden overleed Josefien aan een
ernstige ziekte. Anja was met oornummer 1 de eerste koe die de fokstal had
voortgebracht. Naast het algemeen kampioenschap vrouwelijk showde de stal
ook de beste bedrijfsgroep.
Naast het algemeen kampioenschap won
Anja ook de seniorentitel bij de koeien
en troefde daarbij Horstinge Edenhope
6973 P (v. Moeskaer Santos P) van Henk
Kuipers en Sonja Oost uit Erm af.
Bij de jonge koeien ging de kampioensrozet naar Horstinge Farina 6982 P, opnieuw
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een dier van Kuipers en weer een dochter van Santos, de stier die ook de beste
groep afstammelingen had. Met haar
harde bovenbouw en fraaie rastype was
Farina Velner Brenda P, eveneens een Wrabedochter van Toorneman, de baas.

Opnieuw Mandix Dublin
Vanwege het grote aantal vrouwelijke
dieren waren er maar liefst vier leeftijdscategorieën met stuk voor stuk aansprekende kampioenen. Zo ook bij de pinken,
waar Steenmoat Katja P (v. Praestebro BurMandix Dublin, algemeen kampioen stieren

rito P) van Heinz Strotmann uit Saasveld
de titel greep. Ze scoorde voor ontwikkeling in relatie tot leeftijd zeer goed en
wist dat te combineren met prima beenwerk. De reservetitel ging naar Velner
Bolga P, eveneens een Burritodochter,
maar dit keer van Toorneman.
Bij de kalveren was er weer succes voor
Henk Kuipers en Sonja Oost. Hun Horstinge Hatherleigh (v. Star Tohon 25m)
toonde veel ruimte in het skelet, goede
ribben en een krachtige beweging.
Ahlers prees haar potentie voor de toekomst en maakte haar kampioene boven
de evenredige Lindehof Anneke (v. L.H.
Aran P) van Jan Reus uit Emmen.
Met zeven aanwezige stieren waren de
mannelijke herefords sterk in de minderheid, maar de kwaliteit was beslist
goed. Opnieuw meldde zich Mandix Dublin (v. Mandix Braveheart) van Ad Goedbloed uit Veere. De Deens gefokte stier
won zowel vorig jaar als tijdens de eerder dit jaar gehouden nationale. Zijn imposante front, fraaie kop, correcte frame
en mooie bevleesdheid leverde Mandix
Dublin opnieuw de titel en het algemeen
kampioenschap op. Reservekampioen oudere stieren werd de langgerekte SMH Empire 23E (v. Romany 1 Captain R22 C1) van
Kuipers.
Bij de jonge stieren vielen de enige twee
deelnemers ook meteen in de prijzen.
Horstinge Hastings, opnieuw een Tohondochter van Kuipers, scoorde voor ontwikkeling en vleesaanzet beter dan Oldemeule 1 Henry P (v. Praestebro Dawson P)
van Joop Meijer uit Haaksbergen. l

E

en huzarenstukje, zo mag het winnen van de beide dagkampioenschappen bij charolais door de stal van Peter van Nieuwenhuijzen uit Sint Philipsland toch wel worden genoemd.
Verrassend was de overwinning van Veertje van de Helenahoeve
echter niet. Twee jaar geleden werd ze in Ermelo ook al nationaal kampioene en opnieuw stak ze letterlijk en figuurlijk
boven de concurrentes uit. De grote en lange Jumperdochter
toonde ondanks haar krappe bespiering toch voldoende rastype en stapte overtuigend. Vóór het algemeen kampioenschap
werd Veertje ook al seniorenkampioene en troefde daarbij de
fraai bevleesde Northlake Farms NLF Division (v. Utrillo) van Edwin
Kriek en Lenny Noordermeer uit Oudenhoorn af, die met haar
kalf A NLF Gregor (v. Lorsini) wel het beste zoogstel vormde.
Ook bij de pinken behaalde Northlake Farms een reservetitel.
Dit keer met Northlake Farms NLF Fineke, opnieuw een Utrillodochter, die moest buigen voor Florance (v. Saumur) van Dirk
Blaauboer uit Wijdewormer. Florance combineerde vlees- en
fokkerijeigenschappen op fraaie wijze en imponeerde ook met
een sterke, brede ruglijn. Dat leverde haar voor het kampioen-

Veertje van de Helenahoeve (v. Jumper), algemeen kampioene koeien

Don Juan (v. Ballou), algemeen kampioen stieren

schap uit al de prijs voor de beste slachteigenschappen op.
Het Franse jurylid Jean-Michel Liaigre toonde zich samen met
assistent Adri van der Vaart content met de kwaliteit van de
charolaiskeuring, die helaas wel veel uitvallers kende. De jury
omschreef het niveau zelfs als ‘hoger dan andere jaren’. Daar
droeg onder andere de algemeen kampioene van de stieren, de
uit Frankrijk afkomstige Ballouzoon Don Juan, aan bij. Hij is
eveneens in eigendom van Van Nieuwenhuijzen, die ook de
beste bedrijfsgroep showde. De nog geen drie jaar oude Don
Juan straalde veel foktype uit, showde een lang lijf met veel
jeugd en een diepe broek. Het was genoeg voor het algemeen
kampioenschap, de prijs voor de beste slachteigenschappen en
eerder op de dag de titel bij de oudere stieren. Don Juan had
meer kracht in de rug dan de ruim ontwikkelde reservekampioen Argenty (v. Meillard) van Cor Zandvliet uit Spaarndam.
Bij de jonge stieren won Floris van De Waalhoek uit Abbenbroek. De correcte bouw, fraaie balans, sterke ruglijn en potentie richting de toekomst waren de wapenfeiten waarmee de
Pagnolzoon de sterk stappende Estavan (v. Rouky) van Edwin
Kelder uit De Krim naar de reservestek verwees. l

Marchigiana
Na acht jaar weer individuele keuring machigiana’s

T

ijdens de vorige NVM moesten liefhebbers van het marchigianaras het
nog doen met een demonstratiegroep
van vijf dieren. Nu organiseerde het
stamboek voor het eerst in acht jaar
weer een individuele keuring. Veertien
vrouwelijke dieren van vier verschillende inzenders betraden de ring voor de
onderlinge competitie.
Als algemeen kampioene verkoos jury
Johan Onderdijk de zesjarige Romy van
Bertus ter Maat uit Halle. De Erodedochter blonk uit in ontwikkeling, in lengte
in de ruglijn en het bekken en in de super benen. Eerder op de dag won Romy

2011

de titel bij de oudere koeien vanwege
meer raskwaliteit van Quinta (v. Erode)
van Wim van Kasteren uit Schijndel.
Bij de pinken was Valentina (v. Damasco)
van opnieuw Ter Maat de sterkste. Met
haar surplus aan ontwikkeling en prima
benen was ze de baas over de fraai bespierde Verla (v. Manschots Otello 27) van
opnieuw Van Kasteren.
In tegenstelling tot de andere leeftijdscategorieën won grootste inzender Van
Kasteren wel bij de kalveren. Hij sloeg
zelfs een dubbelslag. Abella 2 (v. Damasco) scoorde voor bespiering en benen net
iets beter dan haar volle zus Abella. l

Romy (v. Erode), algemeen kampioene
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