Utrecht groeit

Mooie afspiegeling van vleesrendement en makkelijke kalvingen
Limousin

Vleesvee Nederland op zijn best tijdens nationale keuring
De nationale keuring van het Belgisch-witblauw-, Limousin- en Charolaisstamboek te Utrecht heeft de
wind in de zeilen. Aan de grote belangstelling tijdens de ochtendrubrieken was duidelijk te zien dat
vleesveeminnend Nederland naar Utrecht was afgezakt. Ongewoon apart en mooi blijft de
slotceremonie met de kampioenendefilé voor het publiek.

Charolais
Onvoldoende grofheid in de pijpen om Frans topniveau te halen

K

eurmeester Adri van der Vaart was
na afloop van de kampioenskeuring
zichtbaar tevreden over de prestaties van
de kleine Charolaisdelegatie. ‘We halen
hier in Nederland een meer dan behoorlijk niveau,’ zo stelde de Charolaisfokker
uit Drenthe. ‘De ontwikkeling, de lengte
en de bespiering in de broek zijn bij ons
fokvee aanwezig. Het ontbreekt enkel
aan voldoende grofheid in de pijpen om
op het hoogste niveau in Frankrijk mee te
kunnen draaien.’
Tamise en Uzes, jeugdkampioenen

Nancy en Reims, seniorkampioenen

De editie anno 2004 zette andere fokkers
in de schijnwerpers. Bij het mannelijk
vee gingen beide kampioenstitels naar
de fokstal van Hans Rietveld uit Leerdam.
De in conditie sobere, langgerekte Reims
(v. Meillard) en zijn rastypische éénjarige
zoon Uzes veroverden respectievelijk in
de categorie oudere stieren en in de categorie jeugd de nationale driekleur. De
meer vleestypische Cromstrijen’s Vulcain
(v. Farouk), in eigendom van Peter van
Nieuwenhuijzen uit Sint Philipsland,

diende vrede te nemen met de reservetitel bij de mannelijke jeugd.
De finale bij het vrouwelijk vee kenmerkte zich door een mooie ontwikkeling bij de 1a-prijzen. Bij de jeugd pakte
Epsomdochter Tamise van Wim Hoogeveen uit Weert de titel. Van der Vaart
roemde de vaars om haar best beenwerk
en de goede bespiering in de broek. Reservekampioene Upsala (v. Nectar Gere)
van Ruilof van Putten uit Dirksland,
kreeg een eervolle vermelding. ‘Dit is
een dier met toekomst,’ was de overweging van de keurmeester, ‘met sterke benen, een goed kruis en veel raskwaliteiten in de kop. Ik zie haar volgend jaar
graag terug.’
In de categorie koeien kon een kampioenstitel de stal van Ruilof van Putten
niet ontgaan. Het werd een onderonsje
uit zijn stal met Nancy (v. Tennis) en Sofia
(v. Ecrin). De rastypische, goed gebroekte
Nancy, die bovendien voorzien was van
een sterke rug, een diepe borst en een
breed bekken, kreeg de voorkeur boven
de jeugdkampioene 2003, Sofia.

De kampioenen
Jeugd mannelijk: Uzes (v. Reims),
J. A. Rietveld, Leerdam
Mannelijk oud: Reims (v. Meillard),
J. A. Rietveld, Leerdam
Jeugd vrouwelijk: Tamise (v. Epsom),
W. Hoogeveen, Weert
Vrouwelijk oud: Nancy (v. Tennis),
R. van Putten, Dirksland
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De Limousinkampioenen op een rij: Superieur, Pomme met kalf, Symphonie en Tatiana

D

e strijd was fel onder de Nederlandse
Limousinfokkers, maar Adri Mol en
Eddie Claeys uit Zeeuws-Vlaanderen trokken aan het langste eind in Utrecht. De
vier kampioenentitels gingen dankzij
hen naar Zuidwest-Nederland.
In de finale bij de jeugd kreeg het publiek
tien mooi uniform gebouwde kalveren en
pinken te zien. Uniform vanwege de lengte- en breedtematen. Na een afvalronde
bleven de halfzussen Tatiana en Talita uit
de fokstal van Adri Mol uit Hoek over voor
de eindoverwinning. Beide fokproducten
van Irakou waren door de driekoppige jury reeds respectievelijk op 1a en 1b gezet
in dezelfde rubriek. Beide dieren bezaten
een gelijke lengte, veel raskwaliteiten en
een fijne botstructuur. Tatiana zat wat
sterker in de rugpartij, wat haar de Nederlandse driekleur opleverde.
Eenzelfde scenario deed zich voor in de
categorie vaarzen. De 1a-geklasseerde
Symphonie (v. Jars) van Eddie Claeys uit
Biervliet en de in dezelfde rubriek 1b geplaatste Sheila (v. Ninas) van Theo de
Winter uit Hulst duelleerden opnieuw
met elkaar voor de eindzege. Symphonie
en Sheila waren harmonieus in lichaamsbouw met allerbeste raseigenschappen en mooi afgewerkt. Symphonie bezat wat extra fijnheid, Sheila wat
extra bespiering. ‘Een topduo in een allerbeste rubriek,’ luidde de toelichting
van de jury tijdens de rubriekskeuring in
de ochtend. De extra fijnheid van de
hoogdrachtige Symphonie haalde het
andermaal in de finale na de middag. Bij

de koeien trad een indrukwekkende rij
fokmoeders in de keuringsring. Het
werd opnieuw een afvalronde, waarbij
uiteindelijk Pomme van Adri Mol en Marieke van maatschap Holterman uit Raalte overbleven. Jupiterdochter Pomme was
top: veel breedte in de lichaamsmaten en
diep bespierd in de broek. Een tikkeltje
vet aan de staart ontsierde enigszins haar
verschijning. Marieke (v. Jan), die net na

de middag de titel bij de fokfamilies had
veroverd met een uniforme vrouwelijke
nafok, was eveneens zeer aansprekend:
een best ontwikkelde Limousin met
lengte, een sterke rug en een diepe middenhand. Marieke was evenals Pomme
vergezeld van een mooi vaarskalf. Pomme kreeg vanwege de diepere broekbespiering de voorkeur, zodat Marieke haar
titel van vorig jaar niet kon verlengen.

Tabel 1 – Rubriekswinnaars nationale Limousinkeuring (kampioenen vet gedrukt)
categorie
stieren
vrouwelijk

naam dier

Superieur
Ursuline
Ulyvia
Ursy
Urgence
Tatiana
Tatjana
Timide
Symphonie
Suzan
Puppy
Hinke
Tessa 1
Pomme
Marieke
fokfamilies
Marieke
bedrijfsgroepen 5 dieren
4 dieren
nakomelingen stier

presentatie

vader

moeder

Ley
Oeste
Manoir
Paddy
Housard Olyvia
Rambo
Rizette
Plato LCO Marloes
Irakou
Princes
Pedro
Pamela
Ley
Operette
Jars
Orage
Koh. Plato Nursula
Ninas
Louise
Dominique Frieda
Levien LCO Marieke
Jupiter
Jackelien
Jan
Imelda

kalveren en pinken
vaarzen
koeien

m.vader

eigenaar, woonplaats

Lamour
Irakou
Iso
Nougat
Hercules
Jupiter
Laureat
Illustre
Lamour
Hook
Isidore
Claude
Jan
Halewijn
Bandit

v.o.f. Claeys, Biervliet
A. J. Mol, Hoek
mts. Buist, Eelde
Moonen, Nederweert
mts. Kreuger Zagt, Loenersloot
A. J. Mol, Hoek
N. C. M. van Gerwen, Heeze
v.o.f. Claeys, Biervliet
v.o.f. Claeys, Biervliet
mts. Kreuger Zagt, Loenersloot
Th. de Winter, Hulst
mts. Buist, Eelde
mts. Holterman, Raalte
A. J. Mol, Hoek
mts. Holterman, Raalte
mts. Holterman, Raalte
A. J. Mol, Hoek
Th. de Winter, Hulst
Plato LCO mts. Kreuger Zagt, Loenersloot
Pedro
N. C. M. van Gerwen, Heeze
Ninas
Th. de Winter, Hulst
mts. Kreuger Zagt, Loenersloot
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Witblauw
Belgische importen zetten toon op Nederlandse nationale keuring

D

e nationale in een notendop: sterke
vrouwelijke rubrieken en redelijke
mannelijke, de oostelijke veehouders
rukken op en dieren die op de tweede
plaats in de rubriek eindigden zorgden
voor verrassingen tijdens de kampioenskeuring. Vooral doordat de Belgische en
Nederlandse juryleden met verschillende ogen keken.
De kampioenskeuring bij de middengroep stieren was wel het meest treffende voorbeeld. De Belgische keurmeesters
kozen unaniem voor de enorme vleesmassa van Nestor van de Dikweid van Cor
Wit uit St. Maarten en daarmee werd de
stier kampioen bij de mannelijke dieren
tussen 1 en 2 jaar. De hoogtemaat van de
Brutalzoon was echter krap (zou meten
een optie zijn?) en dat was de reden dat
de Nederlandse juryleden Nestor helemaal geen punten toekenden. Zij kozen
voor de harmonisch bespierde Radion van
het Middenhof (v. Decide) van Ko den Hamer uit Axel en Sjaka-Zoeloe van Zwaanhof
van Walter Onderdonck uit Eede, die in

de rubriek nog op de eerste plaats liep
door zijn plus in sterke bovenlijn en drogere staartinplant. De arbiter besliste uiteindelijk dat Radion het reservelint
kreeg omgehangen vanwege zijn ruimere voorhand en betere aansluitingen.
Door het bordjessysteem werd pijnlijk
duidelijk hoe de meningen over de ware
Belgische blauwe uiteenlopen tussen Nederland en België. Letten op maat en
beenwerk was de heren scherprechters
’s morgens gevraagd, maar met veel vlees
in zicht blijft het toch verleidelijk voor
de massa te kiezen.
Bij de twee andere, overigens ook matig
bezette stierrubrieken, was wel een unaniem oordeel herkenbaar. De zeer fraaie
Negenbunder Kobra van Leo van der Gaar
uit Slenaken liep duidelijk op kop in zijn
rubriek. De Brutuszoon, die een volle
broer van KI-stier Falco is, bezit een
mooie, moderne achterhand en heeft inmiddels ook de KI-stal gevonden waar hij
zijn kunsten zal vertonen. Als reserve
werd zijn opponent in de rubriek aange-

Quate, kampioene vrouwelijk tot 1 jaar

wezen: de zwaar bespierde, maar even
minder fraai gelijnde Radar (v. Radar van
Terbeck) van Gerrit Reurink uit Oldebroek. Hij bleek een goede exponent van
zijn vader die in Utrecht een viertal zeer
fraaie brede en chique dieren liet zien in
een kleine afstammelingenshow; een initiatief dat door het publiek zeer gewaardeerd werd, met name door het correcte,
genuanceerde commentaar. Naast de
groep van Radar van Terbeck spraken ook
de groepen van Osborne – met meer fijnheid in het moderne type – en de fokkracht in de dochters van Torrero aan.
Terug naar de stieren. In de oudste categorie was Bonaparte de Hotte van Wim
Broers uit Oud Alblas oppermachtig. De
zwartbonte Napoleonzoon imponeerde
met veel vlees en breedte en gebruikte
zijn benen ook zeer goed. Hij won gemakkelijk van de aansprekende Stefan
Zavelberg (v. Seduisant) van Hans Janssen
uit Weert, die vanuit een 1b-positie in de
morgen met krachtige stap een plek als
reservekampioen wist af te dwingen.

Gavina du Haut d’Arquennes, kampioene vrouwelijk 1-2 jaar

Kobra, kampioen stieren tot 1 jaar

Nestor, kampioen stieren 1-2 jaar

Bonaparte, kamp. stieren 2 jaar en ouder

Dubbelslag Hoogeveen

Reserve werd verrassend Van de Kerkweg
Cytha (v. Fausto) van Tonnie van Ginkel uit
Uddel. De nog jonge vaars – die thuis nog
een kalf zoogt – eindigde nipt als tweede in
de rubriek. De arbiter moest er toen aan te
pas komen en koos voor de mooiere staartinplant en meer maat van Torrerodochter
Van de Breesteeg Jessy van Bart Hoogeveen.
Cytha kreeg een herkansing in de kampioenskeuring en daar kreeg ze de voorkeur door meer onderbil en meer breedte
in de rug. Ze werd reservekampioene bij de
oudere koeien en kreeg de titel ‘kampioen
Nederlands gefokt’, waarbij toch even gemeld moet worden dat ze afkomstig is van
een Belgisch embryo.
In de middenklasse was het opnieuw een
dier uit de stal van Bart Hoogeveen die zich
liet zien. Gavina du Haut d’Arquennes (v. Artaban), een volle zuster van de bekende Davina, bezat de meeste luxe en was in ruglijn
bespierder dan de reservekampioene Wil-

ma Hof Dries (v. Lasso van ’t Kookhof) van
Wim Broers. Wilma is net als Gavina in België geboren en samen vormden ze een
klasse apart in Utrecht.
De jongste rubriek vaarzen werd een solotour voor Edwin Ekkels uit Nijeveen.
Emigredochter Quate werd kampioene ondanks dat ze niet de meeste maat had,
maar wel een zeer fijne bespiering en
staartinplant. Deze luxe had haar stalgenote Van de Kerkweg Elsa niet, maar die gooide op haar beurt wel weer meer breedte en
massa in de strijd en dat sprak de Belgische
keurmeesters meer aan. De puntentelling
werd echter in het voordeel van Quate beslist. De volgorde maakte voor Ekkels niet
veel uit. ‘Ik vind dit prachtig.’ Met Ekkels
was het succes voor de fokkers uit het
Noordoosten van Nederland compleet.

De koeien kregen de handen op elkaar. De
oudere rubriek liet een prachtig veld van
sterke, zware koeien zien. ‘De top kan goed
mee in Brussel en Libramont’, verzekerde
keurmeester Carl Heyvaart. De koninginneklasse met koeien van 2 jaar en ouder
kende de oudste deelnemer in de vorm van
de tien jaar oude Oxforddochter Tempeteuse
van Wim Broers. Voor het eremetaal kwam
ze echter niet in aanmerking. Daarvoor
meldde zich duidelijk Campanule de Fooz,
die haar titel van vorig jaar wilde prolongeren. De Radardochter van Bart Hoogeveen
voelde echter de hete adem van een paar
stalgenoten in haar nek en wel de Torrerodochters van een ander fenomeen uit
stal Hoogeveen, Heroine. Maar met het formaat en de lengte in combinatie met haar
extreme massa en het moderne type was
Campanule niet te kloppen, alhoewel de
koe niet onberispelijk in de benen was.

Alice Booij
Guy Nantier

Tabel 1 – Rubriekwinnaars Utrecht 2004 (kampioenen vet gedrukt)
categorie

naam dier

geb.datum

vader

Joost v.d. Rieten
Negenbunder Kobra
Nestor v.d. Dikweid
Sjaka-Zoeloe Zwaanhof
Mauriac Fond Bois
Bonaparte d’Hotte
vrouwelijk
Gouden Polder Lara
Quate
Van de Kerkweg Elsa
Negenbunder Jamaica
Gavina Haut Arquennes
Wilma Hof Dries
Breesteeg Florence
Breesteeg Jessy
Campanule d. Fooz
Modalite Bierwa
afdelingsgroepen
kampioen Nederlands gefokt
bedrijfsgroepen vrouwelijk jong
bedrijfsgroepen vrouwelijk oud
bedrijfsgroepen mannelijk jong
afstammelingen van een koe

12-02-’04
29-10-’03
22-06-’03
26-12-’02
30-10-’01
27-04-’99
09-03-’04
12-12-’03
01-10-’03
02-09-’03
08-05-’03
25-03-’03
09-06-’02
13-03-’02
09-09-’00
09-03-’99

Radar
Ineke
Brutus
Praal
Brutal
Katrien 11
Despote
Ertabana
Biscuit
Gregorienne
Napoleon
Paramecie
Canon de FrimbuisGerbera
Emigre
Licorne
Radar
Cora
Radar
Joselin
Artaban
Orleans
Lasso
Marileen
Torrero
Heroine
Torrero
Heroine
Radar
Jaquette
Cubitus
7657

stieren

Campanule de Fooz, kampioene vrouwelijk 2 jaar en ouder
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Van de Kerkweg Cytha, kampioene Nederlands gefokt

Van de Kerkweg Cytha

Heroine

moeder

m.vader

eigenaar, woonplaats

Artaban
Fausto
Ubidet
Artaban
Justicier
Mache D’Anloy
Elkehard
Guliver
Bourgogne
Appollon
Guliver
Guliver
Fausto
Fausto
Marquis
onb.

mts. Polinder, Nunspeet
L. van de Gaar, Slenaken
mts. Wit, St. Maarten
W. Onderdonck, Eede
L. van Norel, Oosterwolde (Gld.)
W. Broers, Oud Alblas
E. v.d. Pol, Waterlandkerkje
E. Ekkels, Nijeveen
E. Ekkels, Nijeveen
L. van de Gaar, Slenaken
B. Hoogeveen, Heerewaarden
W. Broers, Oud Alblas
B. Hoogeveen, Heerewaarden
B. Hoogeveen, Heerewaarden
B. Hoogeveen, Heerewaarden
De Linde, ’t Harde
Noordoost
T. van Ginkel, Uddel
E. Ekkels, Nijeveen
B. Hoogeveen, Heerewaarden
W. Broers, Oud Alblas
B. Hoogeveen, Heerewaarden
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