Veilig gekeurd
IBR-veilige keuring drukt deelname, maar geenszins de kwaliteit
De wil van de Commissie Vleesvee Enter om als opstap naar een IBR-vrije keuring dit jaar voor het eerst een
IBR-veilige keuring te houden heeft op het aantal inzendingen gedrukt. Het Belgisch-witblauw- en het Charolaisstamboek zorgden voor een demonstratiegroep. Maar desondanks was er mooie kwaliteit aanwezig tijdens deze twaalfde keuring van het Piemontese- het verbeterdroodbont- en het Blonde d’Aquitaineras.

Verbeterd roodbont
Enthousiasme allerminst getemperd
Het verbeterdroodbontras had het meest
te lijden onder de nieuwe keuringsvoorwaarden. Slechts een kleine twintig dieren waren aangemeld. Maar keurmeester Adrie van Gent beloonde de aanwezige veehouders en het publiek met uitgebreid en enthousiast commentaar.
Kampioene bij de vaarskalveren werd
Francien 4 (v. Leonardo) van Jan Wittingen uit Oosterwolde. Francien 4 toonde
een vrij compleet exterieurplaatje: ze
bezat lengte, een stevige bovenlijn, ﬁjn
beenwerk, mooie, luxe vleeslijnen in de
broek en bovenal een mooie, rastypische
donkerroodbruine haarkleur. Francien 4
kwam in de strijd voor de titel van Miss
Toekomst uit tegen Anja van de Flevohof

(v. Graaf Charlon) van Gerrit Jan Keijl uit
Biddinghuizen. De baggerbonte pink en
kampioene bij het vrouwelijk vee tot
twee jaar was goed ontwikkeld met
droog, ﬁjn beenwerk, maar miste de
luxelijnen in de achterhand zoals Francien 4 die bezit, waardoor de Leonardodochter de titel binnenhaalde.
In de categorie vrouwelijke dieren ouder
dan twee jaar was de eindzege voor
Tonja 7 (v. Graaf Charlon) van Gerrit
Paalman uit Markelo. Tonja 7 liet mooie
verhoudingen zien tussen ontwikkeling
en bespiering, en stapte op goede benen.
Marcel van de Flevohof (v. Nicoben) haalde
de ‘dubbel’ binnen bij de mannelijke

jeugd. Het sterk gebouwde stiertje van
Gerrit Jan Keijl behaalde ondanks het
grovere beenwerk zowel de titel bij de
stierkalveren als de titel Mister Toekomst.
Bij de oudere stieren ging de titel naar
de enige kandidaat, Dinant (v. Silvester)
van Jan Wittingen, die een beste voorhand en goede vleespartijen liet zien op
correct beenwerk.
Het voorbrengen door de jeugd ‘alle rassen’ werd gewonnen door Kim (7 jaar)
in de categorie tot acht jaar en Vera (9
jaar) in de categorie van acht tot twaalf
jaar. Beide kinderen komen uit de familie van Gerrit Jan Keijl uit Biddinghuizen.

Blonde d’Aquitaine
Geweldige Blonde d’Aquitaines
Piemontese
Klein in aantal, maar goed in raskwaliteit
Veertig dieren waren in het Piemonteseras aangemeld. Finaal viel één deelnemer af vanwege de strengere veterinaire
voorschriften, zodat slechts 29 dieren in
de keuringsring verschenen. Niettemin
waren het stamboek en de inzenders blij
met het initiatief van de commissie om
een IBR-vrije keuring te houden, zo verzekerde stamboeksecretaris Willemien
Reurink-Reurink. ‘Het bloedtappen voor
gecertiﬁceerd IBR-vrije bedrijven is hiermee immers achter de rug.’
De keurmeesters Piet Laarakkers en de
Italiaan Livio Rigazio hadden het dan
ook niet zo druk te Enter. Kampioen bij
de stieren tot één jaar werd de rastypische, goed ontwikkelde en van een goede bespiering in de achterhand voorziene Sumono (v. Supremo) van Cees van de
Nostrum en Bas Basemans uit Oisterwijk.
Sumono schreef wat later ook de titel
van Mister Toekomst achter zijn naam.
Zijn opponent Delminjo (v. Delano) van
Verstege uit Hengelo, de kampioen bij
de stieren van één jaar en ouder, was
eveneens voorzien van veel vlees in de
achterhand en bezat in tegenstelling tot
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Sumono goed, droog beenwerk, maar
was minder rastypisch in de kop.
Bij het vrouwelijk vee tot één jaar ging
de eindzege naar Marian (v. Clinton) van
de familie Nijhof uit Holten. Marian bezit als vaarsje een mooie ontwikkeling
en een goed belijnde bespiering in de
achterhand. Voor het kampioenschap
bij de vaarzen van één tot twee jaar waren twee halfzusjes en stalgenotes in de
running: Uviata (v. Ural) en Uria (v. Ural)
van de combinatie Van de Nostrum-Basemans. De twee dieren waren bijna elkaars gelijke, maar Uviata had een lichte
Franse stand in de benen, wat uiteinde-

lijk Uria de titel opleverde. Uria kwam
nadien in de keuringsring uit tegen Marian voor de titel van Miss Toekomst. De
jury gaf Marian het voordeel vanwege
meer rasuitstraling.
In de categorie van twee tot drie jaar was
het eremetaal voorbehouden aan Gemma
(v. Thaifu) van Verstege, een goed ontwikkelde, mooi typische Piemontese.
Het kampioenschap bij de koeien werd
toegekend aan de evenzo rastypische
Rina (v. Billy) van Gerrit Markvoort uit
Holten. Rina bezit een mooie ontwikkeling, een goed bekken en een mooie bespiering.

Marian (v. Clinton), Miss Toekomst

Sumono (v. Supremo), Mister Toekomst

Vivian Je (v. Pierre D.), kampioene jong

Urielle (v. Ogre), kampioene koeien

Ultra (v. Rocker), kampioensstier

Marie José Bouman en Michel Copine, de
tweekoppige Belgische jury, waren zeer
sterk onder de indruk van de voorgebrachte kwaliteit in het Blonde
d’Aquitaineras. Het commentaar van
keurmeester Michel Copine was kort,
maar veelzeggend: ‘De dieren zijn van
zéér hoog niveau. Gewoon super.’
Kampioene in de categorie jong vrouwelijk werd Vivian Je (v. Pierre van Druivendaal) van Jan Eggerink uit Wierden. Vivian Je is een exceptionele vaars vanwege haar rasuitstraling, ontwikkeling en
prima beenwerk. De conditie was misschien net iets te veel. Reservekampioene werd Artemis van de Stoerstrang (v. Ontario) van Fredie van Dijk-Hendriks uit
Gendringen; Artemis was al de secondante van Vivian Je in de rubriek en zat
wat ronder in het bekken dan Vivian. De

titel van Miss Toekomst ging naar Alice
(v. L. Ramsus) van de familie Stegeman
uit Laren. Alice werd, behalve door haar
excellente beenwerk en haar brede en
lange bekken, geroemd door de jury om
haar vele raskwaliteiten in de kop en de
ﬁjne huid.
Bij de koeien ging de titel zoals iedereen
verwachtte naar Urielle du Moulin van
Hans Spekenbrink uit Nijverdal. De
Ogredochter mist misschien wat jeugdigheid in de kop, maar bezit een superontwikkeling, ﬁjn en droog beenwerk,
een prima bekken en een geweldige présence in de keuringsring. Silvia (v. Patois)
van Jan Eggerink werd mooi reservekampioene.
Bij de stieren stond er voor de titel letterlijk en ﬁguurlijk geen maat op Ultra.
Ultra (v. Rocker) van maatschap De Rood-

heuvel was naar schatting 168 centimeter groot voor zo’n 1350 kilogram en dit
op een leeftijd van drieënhalf jaar. Een
reus dus in hoogtemaat, maar ook in
lengte. Ultra is rastypisch en van het
mixte-vleestype in de onderbil.
Reservekampioen werd de 1b uit de rubriek, Vizir (v. Napoleon) van maatschap
Van Oorspronk uit Apeldoorn, eveneens
een rastypische stier met bovendien een
mooi geappeld (pommelé) haarkleed.
Mister Toekomst bij de stieren werd
Alpha (v. Recital) van Jef Flamand uit Banholt, een ﬁjn gebeende jonge stier van
het foktype.
Fokker van het jaar, Jan Eggerink, haalde met een imponerende en een in lengte, hoogtemaat, en bespiering homogeen
bedrijfslot de kampioenstitel binnen bij
de bedrijfsgroepen.
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