K E U R I N G

Vleesveetentoonstelling combineert topkeuring met gezellig veel publiek

Uitmuntend Enter
Met tien nieuwe inzenders en vĳftien procent meer dieren in het boekje beleefde Enter op donderdag 30 juli een heel succesvolle editie. Daarbĳ scheen het zonnetje heerlĳk en waren de juryleden
enthousiast over de kwaliteit van de blondes, verbeterd roodbonten en piemonteses in de ring.
tekst Alice Booĳ

Blonde d’Aquitaine
Hoofdrol voor de Woeste Hoeve

Joanne J.E., Indra, Fatima du Moulin, Imposant en Leonardo van de Woeste Hoeve met
keurmeester Fabien Limal

‘T

rès, très, très bonne’, ‘excellent’.
Voor de pas 29-jarige Fabien Limal
was het zĳn eerste bezoek aan Nederland en als keurmeester in Enter was hĳ
overduidelĳk over de koeien en stieren.

‘Ik ben onder de indruk van de kwaliteit
van de Nederlandse blondes. De top kan
met het nationale niveau in Frankrĳk
mee’, zei hĳ aan het einde van de keuring. Op de vraag welk dier hĳ het liefst

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

categorie

naam

vrouwelĳk

Jovita
Jena van de Woeste Hoeve
Joanne J.E.
Jungle
Jovianne van de Bosch
Isine
Indra
Hexagone
Fatima du Moulin
Hannelore
mannelĳk
Leonardo v.d. Woeste Hoeve
Jacco J.E.
Joconde A.T.
Juno H
Jackpot van de Boerlanderĳ
Imposant
bedrĳfsgroepen Jgs Beheer, Hoogwoud
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geb.datum vader

eigenaar, woonplaats

11-12-2014
11-11-2014
29-09-2014
14-07-2014
05-03-2014
31-07-2013
17-02-2013
26-11-2012
19-04-2010
11-03-2012
19-01-2015
27-10-2014
10-08-2014
25-05-2014
12-02-2014
03-09-2013

C. A. M. van Mierlo, Bergeĳk
Jgs Beheer bv, Hoogwoud
J. Eggerink, Wierden
E. J. en M. Neerincx-Hendriks, Elst
W. A. M. Pierik, Bentelo
E. J. en M. Neerincx-Hendriks, Elst
Jgs Beheer bv, Hoogwoud
Boerlanderĳ, Echten
Jgs Beheer bv, Hoogwoud
Boerlanderĳ, Echten
Jgs Beheer bv, Hoogwoud
J. Eggerink, Wierden
H. A. J. M. Tielbeke, Olst
J. B. J. Vloothuis, Reutum
Jgs Beheer bv, Hoogwoud
E. J. en M. Neerincx-Hendriks, Elst

AUGUSTUS

Arlequin
Valex
Buffalo
Evian
Buffalo
Felin
Disco
Tilbury
Colorado
Arlequin
Dagueur
High-Land
Divaldo
Dizier
Titan

zou toevoegen aan zĳn veestapel van 50
dieren kon hĳ snel antwoord geven: Fatima du Moulin. De Tilburydochter, gefokt
door Hans Spekenbrink uit Hoge Hexel,
en in eigendom van de Woeste Hoeve uit
Hoogwoud, was deze dag de allerfraaiste
oude koe. Ze versloeg in de rubriek al de
reservekampioene: Genève (v. Bolero) van
de Boerlanderĳ in Echten.
Bĳ deze overwinning bleef het niet voor
Johan Schilder en zĳn enthousiaste
team. Ook in de vrouwelĳke middenklasse haalden ze de titel binnen: Indra
(v. Felin) werd kampioene bĳ de koeien
tussen één en drie jaar oud. De Franse,
fĳn bespierde importkoe won vóór Isine,
(v. Buffalo), ook al een supervaars van Ed
en Marjan Neerincx uit Elst.
De derde individuele titel voor de Woeste Hoeve kwam uit de klasse met jonge
stieren. Daar wist de fraai bespierde Leonardo van de Woeste Hoeve (v. Arlequin) te
winnen van de meer vrouwelĳke Jacco
J.E. (v. Dragueur) van Jan Eggerink uit
Wierden. Eggerink was ook succesvol in
de jongste vrouwelĳke rubriek. Met haar
perfecte benen werd Joanne J.E. (v. Valex)
kampioene. De Goliathdochter Jip Malo
van Marcel Gerritsen uit Maurik eindigde dankzĳ fĳn rastype en een prima bekken op de reserveplek. Miss Toekomst
werd overigens Jovianne van de Bosch (v.
Evian) van Willy Pierik uit Bentelo.
Bĳ de oudere stieren was het de imponerend ontwikkelde Imposant (v. Titan) van
Neerincx die het kampioenslint kreeg
omgehangen, vóór Jackpot van de Boerlanderĳ (v. Dizier) gefokt door Dennis Boerland en in eigendom van de Woeste Hoeve. Met zo veel titels op zak kon het niet
missen dat de Woeste Hoeve ook de bedrĳfscollecties won.
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Piemontese
Kampioenschap voor moeder en zoon

J

o van der Heĳden uit Dedemsvaart
had met zĳn piemonteses een goede
dag in Enter. Nataledochter Ziva wist haar
kampioenschap bĳ de oudere koeien van
vorig jaar te prolongeren. Daarbĳ zag ze
haar zoon Zivano (v. Renegade) kampioen
worden bĳ de stieren tot één jaar.
Er waren meer bekende koefamilies aan-

getreden. Zo wist de goed ontwikkelde
Natasja 38 (v. Quadrato) van Henk Hengsteboer uit Nieuwleusen de titel Miss Toekomst op te eisen en het kampioenschap
van de vrouwelĳke dieren tot één jaar
binnen te halen vóór de jongere Rosa van
Harrie Boomkamp uit Enter. Rosa kreeg
nog wel samen met haar moeder Maud

Tabel 2 – Rubriekswinnaars piemontese (kampioenen vetgedrukt)

categorie

naam

vrouwelijk

Rosa
03-04-2015
Zaffiro
H. H. M. Boomkamp, Enter
Natasja 38
01-01-2015
Quadrato
H. Hengsteboer, Nieuwleusen
Imke 17
07-09-2014
Quarto
C. W. A. Broers, Oisterwijk
Marielle
23-02-2014
Naso
A. M. van Vught, Oisterwijk
Miranda
28-01-2014
Quadrato
A. M. van Vught, Oisterwijk
Griota 28
05-02-2013
Pupillo
H. Hengsteboer, Nieuwleusen
Ziva
01-03-2011
Natale
J. L. van der Heijden, Dedemsvaart
Inke
15-01-2008
Urial
J. P. A. J. M. van de Sande, Haaren
Maud (v. Luki), met kalf Rosa (v. Zaffiro) van H. H. M. Boomkamp, Enter
Zivano
07-04-2015
Renegade
J. L. van der Heijden, Dedemsvaart

zoogstellen
mannelijk

geb.datum

vader

eigenaar, woonplaats

Zivano, Ziva, Marielle en Natasja 38

(v. Luki) de hoofdprĳs bĳ de zoogstellen.
Ook bĳ het kampioenschap vrouwelĳke
dieren tussen één en drie jaar had Hengsteboer een ĳzer in het vuur: Griota 28 (v.
Pupillo). Ad van Vught uit Oisterwĳk
kwam echter met de zeer complete en
fraaitypische Marielle (dochter van Naso
uit de veel gelauwerde Marieke) en Marielle was de uitgesproken kampioene.

Verbeterd roodbonten
Winnaars uit verschillende stallen

D

e strĳd bĳ de verbeterd roodbonten
wordt elk jaar spannender, gaf jury
Adrie van Gent aan. ‘We zien dat de veeverbetering werkt, er is veel minder variatie, de topdieren liggen dicht bĳ elkaar.’
Dat bleek ook uit de winnende dieren: ze
kwamen uit diverse stallen. Henk Dunnink uit Rouveen leverde Henkdochter
Alien die bĳ de vrouwelĳke dieren tot
vier maanden won. Gerrit Keĳl uit Biddinghuizen had met Renate van de Flevohof
(v. Carlo) de vrouwelĳke kampioene van
vier maanden tot één jaar en Theo Veerman uit Zuidoostbeemster bracht Kyra
van Halfweg tot het kampioenschap van
de koeien van één tot twee jaar.
Bĳ de oudere koeien tussen twee en vier
jaar wist Bert van Abeelen uit Dorst het
kampioenschap binnen te halen met
Van Volenbeek Lativa 31, een dochter van
Noek. De oudste klasse koeien was voor
Daphne’s Gravin van Jaap van Beukelen
uit Pesse. Deze Graafdochter liep ook
mee in de imponerende en winnende bedrĳfsgroep van Van Beukelen.
Theo Veerman haalde bĳ de stieren zĳn
tweede kampioenstitel binnen met Theodorus van Halfweg (v. Rambo). Johan van
der Ven uit Wĳk en Aalburg zegevierde

Alien, Renate van de Flevohof, Kyra van de Halfweg, Van Volenbeek Lativa 31, Daphne’s
Gravin, Nico van de Oude Smitse, André van Altena, Theodorus van Halfweg

met een bĳschrĳver, André van Altena (v.
Groot Rassert 539), in de klasse stieren
van vier maanden tot één jaar. Nico van de

Oude Smitse (v. Patamon) van Roel de
Smit uit Amstelveen werd kampioen bĳ
de oudste categorie stieren.

Tabel 3 – Rubriekswinnaars verbeterd roodbonten (kampioenen vetgedrukt)

categorie
vrouwelijk

naam

Alien
Renate van de Flevohof
Kyra van Halfweg
Van Volenbeek Lativa 31
Daphne’s Gravin
zoogstellen Sophie van Halfweg (v. Frans)
mannelijk
Theodorus van Halfweg
André van Altena
Nico van de Oude Smitse
bedrijfscollecties J. van Beukelen, Pesse

geb.datum

vader

eigenaar, woonplaats

19-04-2015 Henk
H. Dunnink-Timmerman, Rouveen
16-11-2014 Carlo
G. J. Keijl, Biddinghuizen
24-03-2014 Tom
T. A. N. Veerman, Zuidoostbeemster
08-07-2012 Noek
mts. Van Abeelen-Zoontjes, Dorst
09-06-2009 Graaf
J. van Beukelen, Pesse
met kalf Theodorus (v. Rambo) van T. A. N. Veerman, Zuidoostbeemster
07-04-2015 Rambo
T. A. N. Veerman, Zuidoostbeemster
18-02-2015 Groot Rassert 539 J. J. van der Ven, Wijk en Aalburg
02-09-2013 Patamon
R. de Smit, Amstelveen
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B E D R I J F S R E P O RTA G E

Harde piemonteses gedĳen goed op ruig
Gronings kwelderland

Op het randje van
Nederland

Guit Teerling
De Groningse veehouder Guit
Teerling laat geregeld een
stier opfokken via het COT.
Het voordeel daarvan ziet hĳ
vooral in het gemakkelĳker
verkopen van zĳn fokvee.
Aantal runderen:
Aantal kalvingen per jaar:
Ras:
Aantal hectare:

Westernieland

De piemontesekalveren van Guit Teerling, die met hun moeders
op de kwelders lopen, leggen forse afstanden af. Daarom zorgt de
64
25-30
piemontese
95

I

n zĳn busje nadert Guit Teerling (66) de
zeedĳk, die Groningen beschermt tegen
de Waddenzee. Hĳ opent een poort en
rĳdt de dĳk op. Daarachter, op de kwelder, lopen de meeste van zĳn 64 piemonteses. Van die aanblik kan de veehouder
uit Westernieland echt genieten. In het
weideseizoen maakt Teerling dagelĳks
een ronde langs de vĳf percelen om zĳn
koeien en kalveren te inspecteren, maar
ook zĳn paarden en zĳn driehonderd fokschapen met bĳbehorende lammeren. De
totale ronde beslaat dertig kilometer en
duurt ruim twee uur.
Het weideseizoen begint meestal half
mei. ‘Daarvoor is de kwelder nog hele-

veehouder ervoor dat zĳn koeien liefst vóór 1 januari kalven, zodat
de kalfjes al wat ontwikkeld zĳn voordat ze naar buiten gaan.
tekst Ivonne Stienezen

maal bruin, dan groeit er nog niets. Begin
mei begint het typische kweldergras weer
te groeien en half mei staat er net voldoende voor begrazing’, vertelt Teerling.
‘Het lĳkt wel of er niets staat, maar het
gaat altĳd goed. Ook omdat de dieren een
groot oppervlak ter beschikking hebben,
tussen de één en twee hectare per dier. Zo
is het ook beschreven in het pachtcontract met het Groninger Landschap.’

Hoog water
In totaal heeft Teerling 95 hectare beschikbaar voor al zĳn vee. Tussen half en
eind oktober gaan de koeien weer op stal.
Zeker als het dan windkracht zeven is,

moeten ze van de kwelder zĳn, want dan
kunnen ze bĳ vloed geen droog plekje
meer vinden. ‘Ook tĳdens het weideseizoen wil het zeewater nog wel eens de
kwelder op lopen, maar dan weten de
koeien altĳd precies waar ze moeten zĳn
om wel droog te staan’, vertelt de veehouder. Hĳ laat een foto zien van zĳn dieren
op een vluchtdĳk, genomen eind juli.
‘Een paar uur later, bĳ eb, was het water
alweer weg. De beesten geven er niets
om. Het zĳn echt harde dieren.’
Teerling is ook in de stalperiode blĳ met
de hardheid van het beenwerk, de koeien
lopen namelĳk in een stal met roostervloer. Ook is er nooit een dier ziek. ‘De

Bĳ de stierkeuze let Teerling waar mogelĳk ook op de lichte kleur van de Italiaanse stieren die hĳ gebruikt, wat goed te zien is in het koppel
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