Enter op zijn best
Hoge kwaliteit op publieksvriendelijke keuring
Koeien aaien en stieren bewonderen, de vleesveetentoonstelling in Enter is een toeristische bezienswaardigheid waar duizenden mensen op afkomen. Daarbij gaven de Piemonteses, Blonde d’Aquitaines
en verbeterd roodbonten ondanks de soms kleine aantallen ook vaktechnisch een perfect visitekaartje af.
Alice Booij doet verslag van dit evenement met een hoge imagowaarde voor de landbouw.

Verbeterd roodbont
Red Bill in de hoofdrol

Red Bill, Dinant, Demi, Jacco, Anja, Bella 4 en Sam

G

ebroederlijk stonden ze naast elkaar: vader Red Bill van de Weteringshoeve en zoon Leonardo. Wie zou het kampioenslint bij de oudere stieren mee
naar huis krijgen? Het verschil was krap
twee jaar leeftijd, waarbij Red Bill duidelijk meer massa inbracht en zijn zoon

meer verfijning liet zien. ‘Nu kunnen we
hem kampioen maken’, becommentarieerde jurylid Rob Nieuwenhuis de keuze
voor Red Bill. ‘Leonardo krijgt zijn kansen nog wel in de toekomst.’
Enter werd een beetje de dag van Red
Bill, wiens afstammelingengroep ook

De kampioenen
Mini vrouwelijk: Bella 4 (v. Peter) van J. Wittingen, Oosterwolde
Vrouwelijk tot 1 jaar en Miss Toekomst:
Anja v.d. Flevohof (v. Graaf Charlon) van
G. J. Keijl, Biddinghuizen
Vrouwelijk van 1 tot 2 jaar: Clivia v.d. Weteringshoeve (v. Red Bill) van A. Wijnberg, Vaassen
Vrouwelijk 2 jaar en ouder: Demi v.d. Kerkweg (v. Inexes) van J. Wittingen, Oosterwolde

14

augustus 2005

Mini mannelijk: Sam van Altena (v. Wilbert)
van J. J. v.d. Ven, Wijk en Aalburg
Mannelijk tot 1 jaar: Jacco van Vredenburg
(v. Menno) van J. ter Riele, Vaassen
Mannelijk tot 2 jaar en Mister Toekomst:
Dinant (v. Silvester) van J. Wittingen, Oosterwolde
Mannelijk 2 jaar en ouder: Red Bill v.d. Weteringshoeve, A. Wijnberg, Vaassen.

als beste werd uitgeroepen. De Billyzoon
van Adrie Wijnberg uit Vaassen zag van
de vele nakomelingen op de keuring bovendien zijn fraaitypische dochter Clivia
kampioene worden bij de vrouwelijke
dieren van één tot twee jaar.
Bij de jongere categorie vrouwelijk vee
was het Anja v.d. Flevohof van debutant
Gerrit Jan Keijl uit Biddinghuizen die de
hoofdprijs mee naar huis nam. De fraai
bespierde Anja was fijn van bot en werd
door de jury omschreven als ‘een plaatje’. De Graaf Charlondochter kreeg de titel Miss Toekomst.
Naast Wijnberg boekte ook Jan Wittingen uit Oosterwolde meerder successen
in Enter, waar de verbeterd roodbonten
met zo’n zeventig dieren de grootste inzender waren. Het mooiste overwinningslint kwam om de borst van Demi
van de Kerkweg, die op het laatste moment nog aan het deelnemersveld was
toegevoegd. Vanwege haar witblauwachtergrond (haar vader is de blauwe
stier Inexes) werd ze met argwaan bekeken, maar ze was zeer overtuigend in
maat, massa en belijning. ‘Als ze in de
ring meeloopt, moet de beste winnen’,
lichtte de sterk debuterende Nieuwenhuis toe.
Overigens wist de neef van Demi (uit
haar volle zus) bij de stieren tot twee jaar
te winnen. Dinant kreeg via vader Silvester de prachtige rode kleur terug en
over hem was er geen discussie, zijn
maat en massa maakten hem tot Mister
Toekomst.

Piemontese
Grootinzenders Nijhof en Markvoort verdelen titels

M

et ruim veertig dieren was het
Piemontesestamboek niet sterk
bezet, maar de kwaliteit van de dieren
lag op landelijk niveau. In de rubriek
met pinken was duidelijk wie het kopduo was. Savona (v. Urial) combineerde
een fraai type met een beste bespiering
van kop tot staart. De pink van Cees van
de Nostrum en schoonzoon Bas Basemans liep terecht voor de zeer correcte
Lenta 18 (v. Brio) van de gebroeders Nijhof uit Rijssen.
In de kampioenskeuring kwam het duo
elkaar weer tegen, deze keer moest de
arbiter eraan te pas komen. ‘De pigmentatie van Savona is niet helemaal goed’,
legde jurylid Piet Laarakkers uit. ‘Haar
vulva is niet mooi zwart.’ De Piemontesefokkers discussiëren regelmatig over
de pigmentatie van hun dieren en dat
kreeg ook in de keuringsring een vervolg. Lenta 18 werd kampioen. De gebroeders Herman en Gerrit Nijhof haalden bovendien de kampioenstitels bij de
jongste rubrieken binnen met twee zeer
fijn belijnde afstammelingen van Delano.
Van de Nostrum en Basemans kregen
een herkansing bij de jongste vrouwelijke rubriek. Ditmaal kon hun Casia, een
echte showpink met alweer een Urialbloedvoering, wel de titel binnenhalen.

Delminjo, Lenta 23, Casia, Lenta 18, Nadeze en Rina
De oudere rubrieken bij de vrouwelijke
dieren gingen naar Gerrit Markvoort uit
Holten. De bijna tweejarige Nadeze (v.
Zar) had een betere showconditie dan
haar opponente Maaike 38 (v. Panter), die
een kalf zoogde.

Oudere kampioene Rina had veel ruglengte en bekkenbreedte. ‘Daar kunnen
veel kilo’s op’, reageerde de jury, die ook
sprak van enige overbespiering. ‘Ze mogen niet op Belgische blauwen gaan lijken.’

De kampioenen
Stieren tot 1 jaar en Mister Toekomst: Delminjo (v. Delano) van gebr. Nijhof, Rijssen
Vaarskalveren tot een half jaar: Lenta 23 (v.
Delano) van gebr. Nijhof, Rijssen
Vrouwelijk tot een jaar en miss toekomst:
Casia (v. Urial) van Van de Nostrum/Basemans, Oisterwijk

Vrouwelijk 1 tot 2 jaar: Lenta 18 (v. Brio) van
gebr. Nijhof, Rijssen
Vrouwelijk 2 tot 3 jaar: Nadeze (v. Zar) van
W. G. Markvoort, Holten
Vrouwelijk ouder dan 3 jaar: Rina (v. Billy)
van W. G. Markvoort, Holten

Blonde d’Aquitaine
Franse import neemt titels mee naar huis
Een mooi voorafje voor Mariënheem, zo
mag de Blondekeuring wel omschreven
worden. De aantallen in Enter waren krap,
de kwaliteit heel best. Het oosten van het
land mag zich gerust een van de belangrijkste Blondefokgebieden noemen.
Dat de stallen Eggerink, Spekenbrink en
Gerritsen een verbeten strijd voerden bij
de bedrijfsgroepen was tekenend. ‘Het
aanwijzen van de beste bedrijfscollectie
was de moeilijkste beslissing van de dag’,
aldus Henri Pool, die het commentaar van
de sterk jurerende Deense keurmeesters
vertaalde. Jan Eggerink was de gelukkige
met de meest uniforme groep.
Hans Spekenbrink kreeg met zijn Urielle
Du Moulin het kampioenschap vrouwelijk

2 jaar en ouder mee naar huis. Door haar
stijl en klasse was deze uit Frankrijk geïmporteerde Ogredochter niet te kloppen,
ook al deed de grote, zware Silvia (v. Patois)
nog zo haar best.
Bij de stieren was het ook een uit Frankrijk geïmporteerd dier dat de kampioenstitel kreeg: de lange en sterke Ultra

(v. Rocker) van Dick Ruessink uit Toldijk.
Mister Toekomst werd de lange Arlequinzoon Holkerts Appie van Joost Vloothuis uit
Albergen.
De fijne en van een mooie kleur voorziene
Vivian van Jan Eggerink uit Wierden eiste
de jongste rubriek bij de vrouwelijke dieren op.

De kampioenen
Vrouwelijk van 1 tot 2 jaar en Miss Toekomst: Vivian (v. Pierre van Druivendaal) van
J. Eggerink, Wierden
Vrouwelijk 2 jaar en ouder: Urielle Du Moulin (v. Ogre) van H. Spekenbrink, Nijverdal

Mister Toekomst: Holkerts Appie (v. Arlequin) van J. Vloothuis, Albergen
Kampioen stieren: Ultra (v. Rocker) van D.
Ruessink, Toldijk
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