K E U R I N G

Duitse, Nederlandse en Franse juryleden kiezen voor fĳnheid in bespiering

Kwaliteit in hoofdletters
In een niet-NVM-jaar houden de verschillende vleesveestamboeken weer hun eigen nationale feestje.
Op zaterdag 25 oktober traden de piemontese- en blonde d’Aquitainedieren aan in de manege in
Mariënheem, waar de vele bezoekers in een prettige sfeer topdieren voorbĳ zagen komen.
tekst Alice Booij, Guy Nantier

foto-impressie www.veeteeltvlees.nl/fotos of www.veeteeltvlees.be/fotos

Blonde d’Aquitaine
Hattrick voor Marcel Gerritsen met Jackie Malo, Isis Malo en Ice Malo

Jackie Malo (v. Barbes), kampioene
vrouwelĳk tot één jaar

Niet groot, niet smal en vooral niet grof.
De Franse keurmeesters die de blonde
d’Aquitaines op volgorde zetten, kozen
voor kwaliteit: fĳnheid van de bespiering en een functioneel, fraai bekken.
Bernard Logeais en Christophe Derouin
hadden het dan ook regelmatig over een
fĳne kop met een lichte kleur rond de
ogen, een goede muil, fraai gebogen horens, een rechthoekig, plat bekken en
een elegante beweging.
Van de kleine honderd inzendingen die
er in de ring in Mariënheem verschenen,

was de jury het meest gecharmeerd van
Isis Malo, de Barbesdochter uit de stal van
Marcel Gerritsen uit Maurik. Tĳdens de
rubriekskeuring vroeg Logeais al om applaus voor de vĳftien maanden oude
pink. Isis Malo werd gemakkelĳk op kop
geplaatst dankzĳ haar mooie, ronde en
lange bil, haar lange bekken, de erg
sterke rug en haar naturel uitstraling,
waarbĳ de scherprechters Gerritsen nog
complimenteerden met de super keuringsconditie van Isis.
De categorie vrouwelĳke dieren van één

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

categorie

naam dier

geb.datum

vader

m.vader

eigenaar, woonplaats

mannelijk

Aurora (v. Orion) en haar dochter Josanne
(v. Evian) vormden het kampioensduo
zoogstellen
Elvira du Moulin (v. Tilbury), kampioene
vrouwelĳk ouder dan drie jaar
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Zandvelder Jordan
20-03-2014
Grandeur Dizier
L. en J. Kleine, Linde (Dr.)
Ilusion du Moulin
26-12-2013 Ronald
Rubio
H. Spekenbrink, Hoge Hexel
Imposant
03-09-2013 Titan
Orion
E. en M. Neerincx, Elst
Ibis
10-04-2013 Barbes
Tresor
H. Stegeman, Laren (Gld.)
Ice Malo
23-02-2013 Theodule Leprince
vof M. Gerritsen, Maurik
Hercules de Colonia
20-09-2012 Brasier
Alto
J. Busch, Haaksbergen
BAC Galon
08-11-2011 Theodule Neuville
H. Stegeman, Laren (Gld.)
Bakersfield Geerte
09-07-2011 Ronald
Vallon
W. Bakker, ‘t Harde
Frans
03-02-2010 Tokapi
Leo
H. de Haas, Marken
vrouwelijk Jasmijn
21-04-2014 Arlequin
Richelieu
Jgs Beheer, Hoogwoud
Jackie Malo
19-03-2014 Barbes
Leo
vof M. Gerritsen, Maurik
Julia v.d. Woeste Hoeve 06-02-2014 Anis
Elbury
Jgs Beheer, Hoogwoud
Irielle du Moulin
28-11-2013 Arlequin
Orion
H. Spekenbrink, Hoge Hexel
Isis Malo
23-07-2013 Barbes
Leprince
vof M. Gerritsen, Maurik
Inez van het Flierzicht
25-04-2013 Dizier
BAC Blo
Flierzicht Blondes, Den Ham
Henrieke
05-12-2012 Aaron
Chardon
C. van Mierlo, Bergeijk
Havanaise
06-07-2012 Darling
L. Ramsus
H. Stegeman, Laren (Gld.)
Hannelore
11-03-2012 Colorado Ultra
Boerlanderij, Echten (Dr.)
Genève
17-04-2011 Bolero
Mars
Boerlanderij, Echten (Dr.)
Elvira du Moulin
07-04-2009 Tilbury
Orion
H. Spekenbrink, Hoge Hexel
Aurora
11-03-2005 Orion
Ivar
E. en M. Neerincx, Elst
bedrijfsgroepen: Le Moulin, H. Spekenbrink, Hoge Hexel
Miss Futur Fierba: Isis Malo
vrouwelijk dier met de beste slachteigenschappen: Illusion van H. Stegeman, Laren (Gld.)
mannelijk dier met de beste slachteigenschappen: Gericault van vof Dekkers, St. Oedenrode

201 4

13-11-14 14:10

Isis Malo (v. Barbes), kampioene vrouwelĳk van één tot drie jaar

tot drie jaar omvatte echter nog meer
sterke inzendingen. ‘De beste klasse van
de dag’ werd die door de Fransen genoemd. Zoals Havanaise van Henk Stegeman uit Laren. De Darlingdochter had
veel lengte in haar lĳf en bekken en haar
licht gekleurde huid rond de ogen en de
muil – éclairé in het Frans – werd zeer
gewaardeerd. Ook de elegantie van een
andere rubriekswinnares werd geroemd:
Inez van het Flierzicht (v. Dizier) van Flierzicht Blondes uit Den Ham bracht haar
fĳne huid en beenwerk in een sterke
stap naar voren.
En dan was ook Hannelore (v. Colorado)
van de Boerlanderĳ uit Echten er nog. In
de rubriek liep ze eruit met haar fraaie
ontwikkeling en fraaie bekken. Maar als
secondante naast Isis, die zonder enige
twĳfel kampioene werd, koos de jury
voor de al vaker gelauwerde Henrieke (v.
Aaron) van Corneel van Mierlo uit Bergeĳk, een perfecte vaars met breedte in
schouder en bekken, een fraaie expressie
van de kop en uitstekend beenwerk.

Weer een dochter van Barbes
Gerritsen was met drie dieren naar de
keuring gekomen. Naast Isis – die van de
buitenlandse jury later ook de titel Miss
Futur Fierba kreeg – had hĳ nog een
ĳzer in het vuur bĳ de vrouwelĳke rubrieken tot één jaar. Het was Isis’ halfzuster, via vader Barbes, Jackie Malo, die

in haar rubriek op kop kwam. In het
kampioenschap kwam ook Jasmĳn van
Jgs Beheer uit Hoogwoud erbĳ. De sterk
ontwikkelde Arlequindochter was voorzien van een lang en perfect bekken,
maar kon in de bovenbouw wat meer
kracht vertonen. Ook was er nog stalgenote Julia van de Woeste Hoeve (v. Anis),
die meedeed om de hoofdprĳs met haar
fĳne huid en kop en de volgens de jury
‘perfecte blondehoeven’.
Irielle du Moulin kwam nog dichter bĳ het
ideaalbeeld van de jury. Met een enorme
ontwikkeling, veel uitstraling en bespiering verwierf ze het reservekampioenschap bĳ de vrouwelĳke dieren tot één
jaar. Het kampioenslint was zonder twĳfel voor Jackie Malo, die naast haar fĳne
en elegante uitstraling met name scoorde met haar bespiering in de lendenen
én die de gewenste lichtere tint rond
ogen en muil showde. Dat was kampioenschap nummer twee voor Gerritsen.
Bĳ de oudere koeien was niemand minder dan Aurora – met 1070 kilo de zwaarste koe van de keuring – weer aangetreden in de klasse met zoogstellen. Vorig jaar veroverde de Oriondochter van
Marian en Ed Neerincx uit Elst voor de
vĳfde keer het nationaal kampioenschap
en hiermee vestigde ze een record. De
ruim negenenhalf jaar oude koe was
goed bewaard en met een bekken ‘uit
het boekje’ kreeg ze met haar fraaie, bĳ-

na vier weken oude vaarskalf Josanne (v.
Evian) het kampioenschap bĳ de zoogstellen.

Excellent bekken
Het mooiste kalf uit de rubriek zoogstellen was echter Jamaica (v. Barbes), vermeldde de jury nog speciaal. Haar moeder – Cauet Rozdochter Fine van Fredie
van Dĳk uit Voorst – eindigde, ondanks
sterke vleeseigenschappen maar ook
met wat minder breedte tussen de zitbeenderen, op een sterke tweede plaats.
In Frankrĳk is het gebruikelĳk dat een
kampioen zoogstellen niet meer meedoet met de andere kampioenschappen
en zo lieten de Franse juryleden Aurora
verder buiten beschouwing. Dat maakte
in de klasse vrouwelĳke dieren van drie
jaar en ouder de weg vrĳ voor andere getalenteerde koeien. Met haar rechthoekige, platte en brede bekken, haar fraaie
ontwikkeling en de potentiële groei voor
de komende jaren werd de nog maar
drieënhalf jaar oude Genève (v. Bolero)
van de Boerlanderĳ in Echten reservekampioene.
De hoogste trede bĳ de vrouwelĳke
dieren van drie jaar en ouder was voor
Elvira du Moulin (v. Tilbury), die een excellent bekken combineerde met veel
finesse en een brede, goede broek. ‘We
zouden meer van dit soort koeien in
Frankrĳk willen zien’, complimenteerde
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Ice Malo (v. Theodure), kampioen stieren van één tot drie jaar

de jury de fokkers van de oudere koeien.
Aurora was echter nog niet uitgestreden.
Bĳ de stieren kwam haar zoon Imposant
in de ring om de familie-eer te verdedigen. Vorig jaar flankeerde de Titanzoon
zĳn moeder nog naar haar nationale titel
en werd toen al bestempeld als ‘fraai
stierkalf’. Met zĳn goede ontwikkeling,
z’n perfecte beenwerk en zĳn prachtige

kop nestelde Imposant zich al op de eerste plek van de rubriek. Hetzelfde deed
Ibis, de Barbeszoon van Stegeman, die
goed beenwerk en een sterke bovenbouw
liet zien. Uit dezelfde stal kwam ook BAC
Galon (v. Theodule) met veel ontwikkeling
een goed bekken en mooie platte horens.
En dan was er ook nog Hercules de Colonia,
de in werkpak getoonde Brasierzoon van
Johan Bush uit Haaksbergen.

Ronald en Theodule succesvol

Ilusion du Moulin (v. Ronald),
kampioen stieren tot één jaar
Bakersfield Geerte (v. Ronald),
kampioen stieren ouder dan drie jaar

12

V E E T E E LT V L E E S

NOVEMBER

VV11_Nationale Blondes en Piemontesen.indd 12

De titel bĳ de stieren van één tot drie jaar
ging echter naar Ice Malo, ook al een Theodulezoon van Gerritsen, die daarmee
zĳn hattrick completeerde. Ice Malo was
het meest compleet in kleur met een zeer
lang bekken en een perfecte rug en prachtige broek, waarbĳ de jury het ontbreken
van ‘flosjes’ aan de edele delen onder zĳn
buik ook nog eens waardeerde. Imposant
was de aangewezen kandidaat voor het
reservekampioenschap.
De jongste categorie stieren, tot één jaar,
vormde bĳ het kampioenschap de kleinste groep. Zandvelder Jordan (v. Grandeur)
van Lucas Kleine uit Linde kreeg met een
mooie staartinplant en zeer veel fĳnheid
de koppositie in de rubriek bĳ de jongste
stierkalveren. Hĳ moest het in het kampioenschap echter afleggen tegen Ronaldzoon Ilusion du Moulin van Spekenbrink,
die met een superieure ontwikkeling en
fraaie rugbespiering voor de dag kwam
en bovendien voorzien was van zeer correct beenwerk.

Voor het reservekampioenschap werd de
1b uit de rubriek erbĳ gehaald: Jackpot van
de Boerlanderĳ van Jgs Beheer uit Hoogwoud. Jackpot (v. Dizier) had zĳn moeder
Genève al het reservekampioenschap bĳ
de oudere koeien zien binnenhalen en
zorgde er met zĳn goede bovenbouw en
brede bekken voor dat de familie Schilder
dit reservekampioenschap mee naar huis
mocht nemen.
Voor Spekenbrink was de winst bĳ de
stieren de derde kampioenstitel van de
dag. De dieren van Le Moulin wonnen
ook de sterk bezette rubriek met bedrĳfscollecties.

Meer dan 1300 kilo
Imponerend was het optreden van de
stieren ouder dan drie jaar. Met 1322 kilo
was Frans (v. Okapi) van Hans de Haas uit
Marken het zwaarste dier van de keuring. Met zĳn lengte en mooie ‘appels’ op
de huid werd hĳ reservekampioen vóór
Gericault (v. Theodule) van vof Dekkers uit
St. Oedenrode. De grote en met 1300 kilo
heel zware Gericault werd verkozen tot
het mannelĳke dier met de beste slachteigenschappen. Bĳ de vrouwelĳke dieren
viel de keus op Illusion (v. Darling) van
Stegeman.
Het kampioenschap bĳ de oudere stieren
was voor Ronaldzoon Bakersfield Geerte van
Wim Bakker uit ’t Harde. De diepe schouder van Geerte en de fĳne huid in combinatie met een mooie bespiering maakten
van hem de meest complete stier.
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Piemontese
Natalino en ‘afwezige’ Norma 22 gespreksonderwerpen van de dag
Zou rubriekswinnaar Natalino de finale
halen? Het hield menig toeschouwer
bezig tĳdens de nationale keuring in
het piemonteseras. De Natalezoon combineerde een fraaie skeletontwikkeling
met prima bespiering op fĳn beenwerk,
maar bezit een kleine afwĳking in rastype. Op de linkerbil was immers een brui-

ne vlek op het witgrĳze haarkleed waar
te nemen. Tĳdens de middagpauze hield
het stamboekbestuur beraad en communiceerde bĳ monde van keurmeester van
dienst, Job Vlastuin, zĳn beslissing heel
helder en transparant. ‘Een witte vlek is
een pigmentafwĳking en door het reglement niet toegelaten. Dit is hier niet het
geval. Natalino heeft last gehad van
schurft. Het nieuwe haar op de kale
schurftplek was van dezelfde rastypische
bruine kleur als op de schoft.’

Norma 22, afwezig en succesvol

Natasja 36, kampioene vrouwelĳk
tot acht maanden

Hennie, kampioene vrouwelĳk
van acht maanden tot een jaar

De beslissing zette meteen de deur open
voor eigenaar Antonie van Gelder om
zĳn eerste nationale titel te pakken. Het
zouden er op het einde van de dag vĳf
zĳn van de zeven te vergeven titels. Het
meest opmerkelĳke op de kwalitatief
hoogstaande keuring was wellicht nog
de prestatie van zĳn ‘afwezige’ Norma 22.
De Cobradochter, die geblesseerd is,
zette met haar fokproducten Norma 29
(geboren in 2011), Norma 32 (geboren in
2012), Norma 34 (geboren in 2013) en Norma 37 (geboren in 2014) driemaal een 1aen eenmaal een 1b-plek neer. Een unicum in de annalen van de keuring.
Maar er was ook stevige concurrentie in
Mariënheem, vooral in de jeugdcategorieën. In het jongvee behaalde de stal
van Henk Hengsteboer uit Nieuwleusen
de eindoverwinning bĳ de vrouwelĳke
kalveren van nul tot acht maanden met
de mooi ontwikkelde Natasja 36 (v. Quasimodo). In het jongvee van 8 tot 12 maanden was er een eindzege voor Jan Dekker
uit Veeningen met Hennie (v. Polo). Hennie bezat een mooie lengte, een stevige
bovenbouw en fĳn beenwerk. De bespie-

Norma 34, beste in Nederland gefokt
vrouwelĳk dier

Natalino, kampioen stieren tot één jaar

ring in de broek mocht wel wat langer
tot de hak doorlopen. Dekker zette ook
de beste bedrĳfscollectie neer.
Van Gelder pakte tot slot van de keuringsdag ook nog de titel voor beste in
Nederland gefokte piemontese met Norma 34 (v. Janick). Het was voor hem de
kers op de taart.

Tabel 2 – Rubriekswinnaars keuring piemontese (kampioenen vetgedrukt)

Fridie 49, kampioene vrouwelĳk twee tot
drie jaar

categorie

naam dier

geb.datum

vader

m.vader

eigenaar,woonplaats

stieren

Remano
Natalino
Norma 37
Natasja 36
Hennie
Miranda
Hennie
Norma 34
Fridie 49
Norma 29
Norma 24
Fridie 43
Norma 34

21-03-2014
26-01-2014
14-07-2014
09-04-2014
02-03-2014
28-01-2014
15-12-2013
22-03-2013
23-02-2012
09-05-2011
09-06-2008
15-04-2007
22-03-2013

Ombre
Natale
Quadrato
Quasimodo
Nelson
Quadrato
Polo
Janick
Ostu
Natale
Alfredo
Jarno
Janick

Ronald
Jarno
Cobra
Tyson
Bando
Omero
Bonito 59
Cobra
Jarno
Cobra
Supremo
Omero
Cobra

J. L. van der Heijden, Dedemsvaart
A. van Gelder, Hoge Hexel
A. van Gelder, Hoge Hexel
H. Hengsteboer, Nieuwleusen
J. H. Dekker, Veeningen
A. M. van Vught, Oisterwijk
J. H. Dekker, Veeningen
A. van Gelder, Hoge Hexel
A. van Gelder, Hoge Hexel
A. van Gelder, Hoge Hexel
A. van Gelder, Hoge Hexel
A. van Gelder, Hoge Hexel
A. van Gelder, Hoge Hexel
J. H. Dekker, Veeningen

vrouwelijk

Fridie 43, kampioen oudere koeien

best Ned. gefokt
bedrijfsgroepen
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