K E U R I N G

Kampioensstier van vleeshandel Van den Berg op paasveekeuring Rhenen
gediskwalificeerd op paasveekeuring te Schagen

Kampioensstier ter discussie
na paasveekeuringen
De paasveekeuring in Rhenen kreeg een venĳnig staartje, doordat
de kampioensstier na prolongatie van zĳn titel enige dagen later
in Schagen door de organisatie daar werd gediskwalificeerd. Feit is
dat de stier van Patrick van den Berg de fraaiste was op zaterdag
21 maart in Rhenen. Bĳ de koeien won een dier uit de stal van
Roel van Dĳk van melk- en vleesboerderĳ Het Binnenveld.
tekst Alice Booij

O

p de paasveekeuring draait het
in eerste instantie om vlees: veel,
fĳn én rĳp vlees. De paasveekeuringen
in Rhenen en Schagen zĳn de laatste
paasveekeuringen die nog georganiseerd
worden in Nederland. Het is een traditie
die dit jaar voor de 81e keer in Rhenen
plaatsvond. Doel is de allerbeste vleesdieren uit te zoeken die met Pasen bĳ de
slager in de winkel liggen.
De paasveekeuringen zĳn daarmee vooral grote folkloristische feesten voor slagers en grossiers die goede sier maken
met zwaar bespierde dieren die – en daar
gaat het met de keuring vooral om – optimaal zĳn afgemest. Een winnende koe
of stier betekent voor de slager en gros-

sier veel positieve reclame en dus ook
stĳgende verkopen. Zelfs in 2015 werkt
het zo nog.

Stier in discussie
Maar folklore of niet, de strĳd is heftig,
zo bleek wel weer tĳdens de editie van
2015. In Rhenen wist Patrick van den
Berg uit Dodewaard te scoren in de categorie mannelĳk slachtvee. Hĳ liep in de
finale met maar liefst drie dieren: een
roodbonte, een blauwe en een zwartbonte. Vooral de laatste kleurslag krĳgt de
voorkeur van deze slager en vleesveehouder. ‘Dat zĳn de dieren met het fĳnste en dus het meest malse vlees.’
Dat bleek ook deze keer weer. Van de

Algemeen vrouwelĳk kampioen werd de vier jaar jonge Belgische
blauwe koe van melk- en vleesboerderĳ Het Binnenveld

18

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

VV04_PaasveeRhenen 2.indd 18

APR I L

drie stieren was de roodbonte ‘wat te
rĳp’, de blauwe ‘wat te stug’ en de zwartbonte ‘van topkwaliteit’, zo oordeelde de
jury na uitgebreid voelen en knĳpen.
Voor Van den Berg was het geen nieuws.
‘Zo’n zwartbonte stier als deze loop je
eens in de vĳf jaar tegen het lĳf, hĳ is
van een unieke topkwaliteit’, aldus de
slager, die zĳn kampioensstier ook nog
meenam naar de paasveekeuring in
Schagen. Ook daar won de fĳne zwartbonte overtuigend. Maar na het slachten
– de stier woog bĳna 750 kilo geslacht –
bleek de geboortedatum niet te kloppen
met de datum die in het boekje stond. De
stier bleek niet tweeënhalf jaar oud,
maar acht maanden ouder. Reden voor
de organisatie in Schagen om de stier –
en de andere dieren van Van den Berg –
uit de uitslag te schrappen. In Rhenen
bleef het bĳ een ‘gele kaart’, waardoor
Van den Berg zĳn kampioenslint mocht
houden.

Belgische vrouwelĳke kampioen
Bĳ de vrouwelĳke slachtkoeien was het
in de finale spannender. Ook daar had
Van den Berg een ĳzer in het vuur: een
zwartbonte koe van zo’n drieënhalf jaar
oud. Ook de broers Johan en Arie Roos
uit Oploo traden in de ring met een koe
van dezelfde leeftĳd die aangekocht is

Algemeen mannelĳk kampioen: de stier van Patrick van den Berg uit
Dodewaard; geslacht woog hĳ bĳna 750 kilo
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De kampioenen
Algeheel vrouwelĳk kampioen
van melk- en vleesboerderĳ Het
Binnenveld, Rhenen
Algeheel mannelĳk kampioen
van vleeshandel Van den Berg,
Dodewaard
Kĳk voor alle uitslagen op:
www.paasveerhenen.nl

Slacht-, mest- én fokvee betekende voor de jury regelmatig een andere ‘bril’ opzetten

door keurslagerĳ Jos van Baars in Mierlo
en slagerĳ John Verkoeĳen uit Leunen.
Hun koe was roodbont, had niet de massa van haar opponenten, maar was top
in fĳnheid en kwaliteit. ‘Ze is helemaal
af’, lichtte de jury toe.
Maar het rood-wit-blauwe lint werd niet
om de buik van deze twee koeien geknoopt. Deze eer viel te beurt aan de koe
van Roel van Dĳk van melk- en vleesbedrĳf Het Binnenveld uit Rhenen. Zĳn
vier jaar oude, uit België geïmporteerde
koe was extreem lang, had een bĳzonder
fraaie bilpartĳ met heel veel breedte en
ze blonk uit in vlees én kwaliteit. Van
Dĳk: ‘Ik schat dat ze zo’n duizend kilo
weegt.’ Hĳ had de koe al vóór de paasveekeuring verkocht aan slager Ariesen
in Veenendaal. ‘We kopen altĳd ons
vlees bĳ Van Dĳk’, vertelde slager Diederik Spaan van Ariesen. ‘Met dit kampioenschap krĳgen we de bevestiging dat

we de beste kwaliteit vlees in huis halen.’ In zĳn winkel zal hĳ extra aandacht
besteden aan het kampioenschap. ‘Het
trekt klanten, want met Pasen willen ze
het allerlekkerste stukje vlees.’

Gemengd jurycorps
In Rhenen bestond het jurycorps uit
maar liefst zes keurmeesters, waarvan
enkele slagers en ook enkele keurmeesters met ervaring in de fokkerĳ. Een
gemengd gezelschap, want naast het
slachtvee werd er in Rhenen ook fokvee
en weidevee gekeurd. Dat betekende
voor de juryleden wel wat schakelen tussen vlees, fokkwaliteiten en rendement.
‘Je moet met verschillende brillen kĳken’, vond jurylid Marc Kouwenberg.
‘Slachtkwaliteit beoordelen is wat anders dan de geschiktheid voor fokkerĳ
waarderen.’
Wout Wagenmans omschrĳft het als

Bĳ de roodbonten werd Vredenburg’s Veonia (v. Wolter) van
maatschap Te Riele uit Vaassen jongveekampioen

volgt: ‘Bĳ een fokrubriek moet je naar de
toekomst kĳken, het gaat ook om genoeg ontwikkeling en sterk beenwerk.’
En bĳ de rubriek weidevee gaat het om
rendement, zo geeft slager Harmke Dĳkstra aan. ‘Dat moeten magere dieren
zĳn, met de potentie om veel vlees aan te
zetten. Dat levert rendement om af te
mesten.’
Bĳ het roodbonte jongvee vielen de dieren van Jan te Riele uit Vaassen in de
smaak. Hĳ stond met drie dieren in het
kampioenschap. Vredenburg’s Veonia (v.
Wolter) werd kampioene, net voor stalgenote Roosje, die iets minder luxe was,
maar ook een dier dat veel perspectief
bezit voor de fokkerĳ.
Bĳ het Belgisch witblauwe jongvee liep
Andries Jan Reurink uit Oldebroek zich
in de kĳker met kalveren en pinken,
waarmee hĳ ook in Hulshorst op de keuring in de prĳzen viel. De fĳn bevleesde
Hamara van de Schutten (Argan x Germinal)
won in de categorie jongvee zwartbont,
terwĳl stalgenote Gemma van de Schutten
(Argan x Orateur) de titel fraaiste Belgische blauwe bĳ het jongvee kreeg omgehangen.
Opvallend was ook de inzending van
Masselink uit Weesp: hĳ leverde de Belgisch blauwe kampioenscollectie bĳ het
vrouwelĳke jongvee. l

Jongveekampioen bĳ de Belgisch blauwen werd Gemma van de
Schutten (v. Argan) van Andries Jan Reurink uit Oldebroek
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