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Kampioene vrouwelijk slachtvee

Kampioen mannelijk slachtvee

Slachtvee kent een ruime aanhang in Rhenen

Paasbest is blauw

voor zijn klanten in huis heeft gehaald.’
Bij de verkiezing van Miss Toekomst en
Mister Toekomst was er wat meer verhaal. Gradus Klopman uit Ugchelen won
met Sprengenhove Ilona, een bijna één jaar
oud kalf van vader Adajio.

Roodbonten, zwartbonten en Belgische blauwen traden aan op

Verdeelde keurmeesters

de 78e paasveetentoonstelling in Rhenen. Onder grote publieke
belangstelling waren het op zaterdag 3 maart vooral de blauwen
die de prijzen voor de meest bevleesde dieren in de wacht sleepten.
tekst Alice Booij

H

et is en blijft een groot feest voor
slagers en grossiers: de paasveekeuringen. In Rhenen traden op zaterdag
3 maart zo’n honderd dieren in de ring,
die in het boekje enkel van een nummer en een eigenaar waren voorzien.
Het gaat om veel en fijn vlees, niet om
de afstamming of de familienaam, de
paasveetentoonstelling is vooral een
uithangbord voor slagers die voor het
grote paasfeest over zo’n vijf weken
goede sier willen maken met goed en
lekker rundvlees. Folklore haast, maar
wel met een publieke belangstelling
waar menig regionale stamboekkeuring
jaloers op zou zijn.

Fokkerijbril af
Tussen de keurmeesters in witte jassen
waren er toch ook nog scherprechters
met een stamboekbril, zoals Bert van
Abeelen. ‘Het is meer voelen dan kijken.
De fokkerijbril moet ik even afzetten en
de dieren beoordelen alsof ze morgen
naar de slager gaan’, aldus Bert, die net
als de andere keurmeesters in een witte
slagersjas door de ring loopt. ‘Ik voel of
het vlees al goed rijp is. ’
Bij het algeheel kampioenschap wonnen
zowel bij de mannelijke als bij de vrou-
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welijke dieren Belgische blauwen, die
vergeleken met hun rood- en zwartbonte
opponenten meer ontwikkeling en meer
bespiering lieten zien en soms de fijnheid van de andere kleurslagen evenaarden. Roel van Dijk won met zijn fijne, uit
België afkomstige, blauwe koe. ‘Ik schat
dat ze zo’n 850 kilo gewicht is, 570 tot
580 kilo geslacht’, aldus de vleesveehouder uit Rhenen, die naast 75 melkkoeien
jaarlijks 130 koeien afmest. ‘Fokkerij
duurt te lang, we kopen oudere koeien
aan en mesten ze af.’ Voordat de koe aan
de haak hangt, volgt er echter nog een
tripje naar een keuring. ‘Over twee weken is Hulshorst.’
De mannelijke winnaar kwam uit de stal
van vleeshandel Patrick van den Berg uit
Dodewaard. Het was een lange, massale
stier die volgens Van den Berg een zoon
is van Occupant. ‘Donderdag wordt hij
geslacht.’ De stier werd al vóór de keuring aangekocht door slagerij Augustinus in Kesteren. ‘De beker en het lint
komen in de slagerij te hangen’, vertelt
Van den Berg, die aangeeft dat het paasveegebeuren in de regio heel erg leeft
en mensen op de been brengt. ‘De slager maakt mooie reclame doordat hij
met zo’n kampioensstier het beste vlees

De keuze voor Mister Toekomst werd
een spannende strijd tussen het zwartbonte stiertje van Patrick van den Berg
en de stier van Jaap Noordam uit Oldenzijl. Deze Maarten van de Korenaar (v.
Piraat) was zo’n vier maanden jonger
dan de stier van Van den Berg, die meer
maat had. De fijne, ronde bespiering
van Maarten verdeelde de keurmeesters,
waardoor de arbiter eraan te pas moest
komen om de stier van Van den Berg
kampioen te maken. ‘Hij gaat komende
zomer de wei in’, aldus de grossier.
‘Wellicht dat hij volgend jaar nog een
keer mee kan naar de paasveetentoonstelling.’ l

De kampioenen
Algeheel vrouwelijk kampioene: van melk- en vleesveebedrijf
Van Dijk, Rhenen.
Algeheel mannelijk kampioen:
van vleeshandel Patrick van den
Berg, Dodewaard.
Miss Toekomst: van G. Klopman,
Ugchelen
Mister Toekomst: van vleeshandel
Patrick van den Berg, Dodewaard
Zogende koeien met kalf:
van K. Hardeman, Overberg
Kampioen mannelijk en vrouwelijk slachtvee roodbont:
van vleesveehouderij Spronk,
Zoetermeer
Kampioen mannelijk slachtvee
zwartbont: van EEG-slachterij
Jos en Roy Havermans, Wagenberg

