Wie is de oudste vleesveestamboekkoe van Vlaanderen en
Nederland? Bij de Blonde d’Aquitaines leidde de oproep naar de
vijftienjarige Asdochter Elegante, eigen aan stamboekvoorzitter Ed
Neerincx en zijn vrouw Marjan uit het Gelderse Elst.

O

p haar gemak staat ze te herkauwen. Vijftien jaar is Elegante inmiddels, maar haar uiterlijk verraadt de hoge
leeftijd nauwelijks. Misschien haar geringe ontwikkeling? De
grootste is ze nooit geweest, vertellen eigenaren Ed en Marjan
Neerincx uit het Gelderse Elst. Het exterieurrapport van Elegante vermeldt een schofthoogte van 1,44 m. ‘Het lijkt alsof ze
elk jaar iets kleiner wordt’, vertelt Marjan. Of is dat gezichtsbedrog? Ed: ‘De andere koeien worden natuurlijk steeds groter. Jaren geleden was onze wens een Blonde te fokken van 1,60 m. Nu
hebben we er daar al verschillende van.’
Vanwege haar krappe ontwikkeling is ze in ieder geval nooit
verwend, vertelt Neerincx, die in Nederland voorzitter is van
het Blonde d’Aquitainestamboek. ‘Ze kreeg daardoor niet de
mooiste plek in de stal. Dat heeft nooit problemen opgeleverd,
omdat Elegante spijkerhard beenwerk heeft. Als ze loskomt is
ze in het begin even wat stram, maar daarna loopt ze weer als
een kievit.’
Behalve de goede benen prijzen Ed en Marjan Neerincx het
rastype van de met 87 punten ingeschreven Elegante en de fijnheid van skelet en huid. De Asdochter heeft nog een fraai kenmerk: haar kop. ‘Elegante heeft voor een Blonde een voorbeeldkop: zo’n mooie expressie. Bovendien geeft ze ontzettend veel
melk en kalft ze gemakkelijk af. Eén keer was er een keizersnede nodig vanwege een slag in de baarmoeder. Elegante is supermak, behalve als we haar soms met de hand moeten melken.
Dan is ze bijzonder temperamentvol.’
Veel van die eigenschappen heeft de vijftienjarige ook doorgegeven aan haar nakomelingen. Ze kreeg het predikaat preferente stammoeder op grond van de prestaties van vier nakomelingen: Mariska (85 punten), Nina (86 punten), Pleunie (88 punten)
en de stier Ruan (86 punten). ‘In de vrouwelijke lijn heeft ze wel
beter gefokt dan in de mannelijke lijn. Haar dochters zijn heel
economische koeien’, vindt het paar. Over Pleunie tonen ze zich
het meest enthousiast. ‘Zij is een heel goede fokkoe. Uit haar nafok hebben we drie nakomelingen die alledrie mee zijn geweest
naar Mariënheem. Pleunie gaat zelf ook bijna elk jaar mee naar
de nationale show en maakte afgelopen jaar nog deel uit van de
winnende bedrijfsgroep.’
Moeder Elegante schoot te veel te kort in ontwikkeling om deel
te nemen aan keuringen. Alleen als tweejarige werd ze eens tot
nationaal jeugdkampioene gekroond.

Franse fokker Loubeau
Elegante heeft niet haar hele leven in Elst doorgebracht. In 1997
startte de familie Neerincx met zuivere Blondedieren en nam ze
een deel van de veestapel over van Albert Boeijen uit Schaijk, die
zijn bedrijf beëindigde. Bij die veestapel hoorde ook Elegante,
die op dat moment acht jaar was. ‘Ze was toen eigenlijk al een
oude koe, maar we wilden haar toch graag hebben vanwege de
mooie bloedlijnen’, legt Neerincx uit. Elegante is een Asdochter
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uit Obeissante (v. Loustic), gefokt door de bekende Franse fokker George Loubeau uit Casagnabere in het zuidwesten van
Frankrijk. Hij heeft zijn veestapel opgebouwd met dieren van
een van de grondleggers van het huidige Blonderas, Pierre Arnal
uit Lavergne.
In Frankrijk is Loubeau een bekend jurylid, onder meer op de
nationale en de SIA in Parijs. Boeijen kocht zijn kalf Elegante in
Frankrijk, maar haar komst naar Nederland was lang niet vanzelfsprekend. Albert Boeijen: ‘Tijdens een excursie naar Frankrijk zocht ik bij de Franse fokker Loubeau drie kalveren uit. Hij
vroeg 4500 gulden per kalf. Toen bleek dat een van de kalveren
Elegante was, trok Loubeau zich terug. Zij was niet te koop. Zes
weken later werd ik gebeld door een transporteur die aan de
grens stond. Hij had al verschillende fokkers gebeld met de
vraag voor wie de drie kalveren waren die bij hem op de wagen
stonden. ’s Nachts kwamen de kalveren aan en het bleken inderdaad de drie te zijn waarop ik had geboden. Voor mij blijft de
vraag: was Loubeau nu van gedachten veranderd of was mijn
Frans zo slecht?’
In Elst lijkt het einde van de carrière van Elegante nog niet in
zicht, laat Marjan Neerincx weten. ‘Waarschijnlijk is ze weer
drachtig van Ortensia. We willen graag nog een keer een vaarskalf.’
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