Geslaagd vernieuwd
Drie stamboeken houden generale repetitie voor NVM
Een professionele speaker, opzwepende muziek tijdens de grote finale en vooral de gezamenlijke kampioenskeuring verhoogden de feestvreugde op de nationale keuring in Mariënheem. Helaas was de publieke
belangstelling matig en het aantal ingezonden dieren minder, maar een prima generale voor de Nationale
Vleesvee Manifestatie (NVM) van álle stamboeken volgend jaar in Ermelo was het zeker.
Els van de Oude Smitse (v. Bas van het Veerhuis), Miss Toekomst

Piemontese
De dag van Antonie van Gelder

D
.

e tweedeling in Nederland door de
blauwtong eiste haar tol in de piemonteserubrieken. Het kostte het stamboek 30 van de 70 inzendingen en bovendien een stuk kwaliteit. Bas van de
Nostrum uit Oisterwijk, altijd goed voor
een paar kampioenstitels, had bijvoorbeeld maar liefst 20 dieren klaarstaan.
Bij de afwezigheid van een aantal inzenders weten anderen te scoren. In dit geval
was het Antonie van Gelder uit Hoge
Hexel. Bij het vrouwelijke jongvee werd
Norma 24 (v. Alfredo), met spieren van voor
naar achter, kampioen en uit dezelfde familie won Norma 22 (v. Delpiero) bij de
jongere koeien, ook al voorzien van maat
en massa.
Maar Van Gelder heeft meer sterk fokkende koefamilies in de stal. Elza 7 (v. Cobra) werd met haar fijne bespiering en de
bijna perfecte staartinplant kampioene
bij de oudere koeien. Haar secondante
kwam uit dezelfde stal: Trissanne (v. Tyson), die wel meer kilo’s in huis had, maar
de laatste luxe snit miste.
Er waren nog twee veehouders met meerdere kampioenstitels. Henk Hengsteboer
kreeg twee reservetitels. Natasja 22 (v. Tyson) toonde veel ontwikkeling, maar
mocht een wat langere bespiering in de
broek laten zien. Hengsteboers andere reservekampioene was de fijne Griota 17.
Kampioene bij het jongvee werd Rosa (v.
Michel S) van Jan Dekker uit Veeningen.
Rosa imponeerde vooral door haar lengte
in het kruis en haar fijne en lange bilbespiering, zo oordeelde de jury.
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Verbeterd roodbont
Roel de Smit bezit het fokvee van de toekomst

O
.

De Piemontesekampioenen: Elza 7, Norma 22, Rosa, Norma 24 en Bilcob
Ook Gerrit Markvoort uit Holten maakte
een dubbelslag. Bij de stieren won zijn
opvallend fijne Bilcob (v. Cobra) ondanks
zijn overkote achterbenen. Reserve werd
de beter stappende en zware Bonita 61 (v.

Delano) van Klaas Mulder uit Staphorst.
Bij de jonge koeien kreeg Markvoort de
reservetitel met de lange Sorpressa 2 (v.
Tyson).

De kampioenen
Jongvee jonger dan 1 jaar:
– kampioene: Norma 24 (v. Alfredo)
van Antonie van Gelder, Hoge Hexel
– reserve: Natasja 22 (v. Tyson)
van Henk Hengsteboer, Nieuwleusen
Jongvee ouder dan 1 jaar:
– kampioene: Rosa (v. Michel S)
van Jan Dekker, Veeningen
– reserve: Griota 17 (v. Golfo)
van Henk Hengsteboer, Nieuwleusen
Jonge koeien:
– kampioene: Norma 22 (v. Delpiero)
van Antonie van Gelder, Hoge Hexel
– reserve: Sorpresa 2 (v. Tyson)
van Gerrit Markvoort, Holten

Oude koeien:
– kampioene: Elza 7 (v. Cobra)
van Antonie van Gelder, Hoge Hexel
– reserve: Trissanne (v. Tyson)
van Antonie van Gelder, Hoge Hexel
Stieren van 0 tot 6 maanden:
– kampioen: Bilcob (v. Cobra)
van Gerrit Markvoort, Holten
– reserve: Bonito 61 (v. Delano)
van Klaas Mulder, Staphorst
Dagkampioene koeien en winnares van
‘de Bonke’ wisselbokaal: Elza 7
Bedrijfsgroepen vrouwelijk jonger dan
1 jaar: Henk Seinen, Balkbrug
Bedrijfsgroepen vrouwelijk ouder dan
1 jaar: Antonie van Gelder, Hoge Hexel

Gerisa v. Volenbeek (v. Gert v.d. Lingenhof), algemeen kampioene

ok het deelnemersveld in het verbeterdroodbontras had te lijden
onder de veterinaire tweedeling in Nederland vanwege blauwtong. Zo kon een
vaste waarde in het keuringscircuit, Van
Abeelen-Zoontjes uit Dorst, bijvoorbeeld
niet deelnemen. Maar het stamboek
mocht anderzijds een aantal nieuwe inzenders verwelkomen. Zoals Marco Huisman uit Ermelo. Huisman wist zijn eerste deelname zelfs te verzilveren met
een kampioenstitel bij de vrouwelijke
mini’s met Melinda 2, een telg van Hein
van de Vredenburg die uitblonk in ontwikkeling en bespiering op hard beenwerk.
Beenwerk was, naast lengte, bespiering
en rastype, voor de driekoppige jury een
vast punt van aandacht tijdens de nationale. ‘Vooral in het jongvee mag je geen
toegevingen doen op het beenwerk’, zei
jurylid Cor Zadelhoff na afloop. ‘Anders
leg je een hypotheek op de toekomst.
We hebben bij de jeugd dan ook niet altijd het meest bespierde dier vooraan
geplaatst, maar vooral ook op beenwerk
gelet.’
Inderdaad, Miss Toekomst 2008 werd Els
van de Oude Smitse van Roel de Smit uit
Amstelveen. Deze dochter van Bas van
het Veerhuis showde een goed vleestype
zonder overdreven luxe in bespiering.
Maar Els overtuigde de jury vanwege
haar lengte, breedte, een mooie bovenlijn en het goede gebruik van de benen.
Ook de toekomst in de categorie stieren

komt uit de stal van Roel de Smit. Ivan
van de Oude Smitse (v. Leyenhorst 149) zag
zijn deelname bekroond met de titel van
Mister Toekomst. Ivan kreeg vanwege
zijn fijner vleestype met luxe bespiering
de voorkeur boven het meer robuustere
type van Boshoeve Xandy (v. Geurt v.d. Lingenhof ) van Jan Hoekman uit Zalk.
Algemeen kampioen bij de oudere stieren werd soloplayer in deze categorie,
Jarno ( v. Graaf Charlon) van Jan Wittingen uit Oosterwolde. Jarno mag bestempeld worden als een prima stier met

lengte, breedte en droog en correct beenwerk die voorzien is van een mooie dieprode kleur.
Bij de koeien ging de nationale titel naar
de krachtige Gerisa van Volenbeek (v. Gert
van de Lingenhof) van Evert Rozendaal
uit Putten. Gerisa benadert de perfectie.
Eén enkele aanmerking is er op het
beenwerk op stand, dat wat sabelbenig
oogt, maar wel goed in gebruik is. Een
waardige afsluiter voor de nationale
2008.

De kampioenen
Mannelijke mini’s: Aaldert v.d. Valkenweide
(v. Graaf Charlon) van mts. Kruithof, Kleene
Stieren van 4 tot 12 maanden:
Ivan v.d. Oude Smitse (v. Leyenhorst 149)
van R. de Smit, Amstelveen
Stieren van 12 tot 24 maanden:
Boshoeve Xandy (v. Geurt vd Lingenhof )
van J. Hoekman, Zalk
Stieren van 24 maanden en ouder:
Jarno (v. Graaf Charlon) van J. Wittingen,
Oosterwolde
Vrouwelijke mini’s: Melinda 2 (v. Hein v.
Vredenburg) van M. Huisman, Ermelo
Vrouwelijk van 4 tot 12 maanden:
Neeske v.d. Oude Smitse (v. Tom v.h.
Veerhuis) van R. de Smit, Amstelveen
Vrouwelijk van 12 tot 24 maanden:
Els v.d. Oude Smitse (v. Bas v.h. Veerhuis)
van R. de Smit, Amstelveen

Vrouwelijk van 2 tot 3 jaar: Sophie v.h.
Veerhuis (v. Storm) van J. Hoekman, Zalk
Vrouwelijk van 3 tot 4 jaar: Karen 9
(v. Ferry C) van J. Berg, Voorschoten
Vrouwelijk van 4 jaar en ouder:
Gerisa v. Volenbeek (v. Gert v.d. Lingenhof)
van E. Rozendaal, Putten
Bedrijfsgroepen mannelijk: M. Berg,
Opheusden
Bedrijfsgroepen vrouwelijk: G. J. Keijl,
Biddinghuizen
Zoogstellen: Karen 9 van J. Berg,
Voorschoten
Afstammelingen van 1 stier: Storm
van J. Hoekman, Zalk
Afstammelingen van 1 koe: Maartje
van G. J. Keijl, Biddinghuizen
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Blonde d’Aquitaine
Werken aan meer verfijnd rastype

Uriëlle (v. Ogre) van Hans Spekenbrink uit Hulsen, kampioene
vrouwelijk 3 jaar en ouder

D
.

e mooiste prijs in de keuringsring?
Vraag het aan fokkers en veel zullen er de bedrijfsgroepen noemen. Hierbij gaat het niet eens zozeer om individuele kwaliteit, vooral de uniformiteit
van een koppel dieren geeft de doorslag;
de kwaliteit van een veestapel wordt in
de breedte geshowd. Geen wonder ook
dat Jan Eggerink uit Wierden, die voor
de twintigste keer op de nationale aanwezig was, erop gebrand was voor de
vijfde keer deze felbegeerde titel in de
wacht te slepen. Daarvoor had hij vier
superbeste oude koeien naast elkaar gezet en één jongere, die in bespiering wat
uit de toon viel, in het midden geplaatst.
Het gelijkgekleurde vijftal moest uiteindelijk het onderspit delven voor het zestal van Marcel Gerritsen uit Maurik. Hij
had naast fraaigelijnde en rastypische
(jonge) koeien ook twee stieren (toch
een pre) in de collectie opgenomen en
de uniformiteit was bijzonder. Ze hadden bovendien veel rastype en dat waardeerden de juryleden bij nog meer inzendingen van Gerritsen. Want ook de
fraaitypische en van een mooi hellend
kruis voorziene Doetje (v. Orion) werd
kampioene bij de vrouwelijke dieren tot
één jaar. In het bekken liet de lange Diva
de Manteau (v. Adam) van Schotpoort uit
Eersbeek een steekje vallen en kwam zo
op de reservestek terecht.
Bij de vrouwelijke dieren van één en
twee jaar was de competitie zwaar. De
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elegante Cloe (v. Serin) van Gerritsen en
de fraai gekleurde Cisophie (v. Vaughan)
van Fredie van Dijk uit Gendringen kwamen er ondanks hun fraaitypische kwaliteiten niet aan te pas. Het waren de
oudere en zwaardere dieren die de voorkeur kregen. De massale Carolien van de
gebroeders Blaauw uit Doornspijk moest
het afleggen tegen de geïmporteerde Babylone van De Zandhoeve Spaansen uit
Winkel. Babylone was harmonisch en in
overgangen sterk.

Jongvee mocht rastypischer
De jongere rubrieken stelden volgens
het Nederlandse, al jaren in Frankrijk
woonachtige jurylid Ton Hartman teleur.
‘In 2001 ben ik voor het laatst op deze
nationale keuring geweest en de progressie valt me niet mee. Er is toch een

aantal dieren dat niet op de keuring
thuishoort. Selecteer sterker op de benen en het rastype’, adviseerde de oudvoorzitter, die wel heel lyrisch was over
de oudere koeien.
Zijn kampioene bij de vrouwelijke dieren boven drie jaar was overduidelijk
Odilia (v. Fauve) van Eggerink. De oudste
koe van de keuring had volgens de jury
‘de mooiste kop van de dag.’ Haar grote,
keurig naar beneden gebogen hoorns en
haar 1160 kilo imponeerden en hiermee
werd ze al eens nationaal kampioen.
Echter in beengebruik moest ze de door
kenners genoemde ‘true type’ van de Nederlandse blonde d’Aquitaines voor laten gaan. Uriëlle du Moulin (v. Ogre) van
Hans Spekenbrink uit Hulsen had niet
de ultieme showconditie, maar haar formaat, lengte en vooral haar sterk ge-

Nederland had de primeur van de eerste Fierba-nummers

bruikte benen deden haar voor de zoveelste keer op rij winnen. ‘Ze heeft altijd de eerste plaats op de keuring gehaald’, lichtte Hans Spekenbrink toe.
Met ook keuringsvedette Starmaker van
Eggerink en Patoisdochter Silvia in deze
rubriek, kon jurylid Dirk Reijne, die een
sterke toelichting gaf, niet anders zeggen dan: ‘We moeten naar fouten zoeken, het is een excellente klasse.’ Overigens liet Reijne met het vierde jurylid
Henk Tessemaker weten het als Nederlandse scherprechters in grote lijnen
met het Franse jurylid Jaque Barré eens
te zijn. ‘We kunnen echt nog wel wat leren van de Franse voorkeur voor rastype.
Maar in Nederland vinden we benen belangrijker. We willen dat de koeien oud
worden en onze huisvesting vraagt ook
sterkere benen.’

Stieren sterk
Met zo’n 90 inzendingen (én de primeur
van de eerste Fierba-nummers op de achterstellen) was het aantal dieren bij de
blondes minder dan voorgaande jaren,
maar wel ongeveer op niveau van wat ze
volgend jaar aan ‘quotum’ krijgen in Ermelo. De lagere bezetting betekende
voor de stierrubrieken wat weinig vulling, maar wel vulling van opmerkelijk
goede kwaliteit. Zo was daar Danseur van
Fredie van Dijk in Gendringen. De fraaitypische stier is elegant en heeft een
mooie kleur, precies zoals de jury rastype graag ziet. Van een ander type was
reservekampioen Dolbama (het snelst gegroeide stierkalf van de show) van Ebo
Drewes en maatschap Bolhuis. De stoere
stier liet het op de droogte van de staartinplant wat zitten.

Ulminio (v. Nickel) van De Zandhoeve Spaansen Holding uit
Winkel, kampioen mannelijk 3 jaar en ouder

Bij de stieren van één en twee jaar was
het Bakersfield Cor (v. Tabalounga) van
Wim Bakker uit Doornspijk die aan zijn
mooie lange bekken veel vlees had hangen en met een vlotte stap door de ring
ging. Dat was ook het extra’s waarmee
hij voor de massale Cauet Roz van Ed en
Marian Neerincx uit Elst eindigde. En
daarbij verdient ook Bingo (v. Serin) van
Gerritsen nog extra vermelding: zeer
correct, soepel bewegend en voorzien
van een fijn vel moest hij voor de kampioensstrijd het toneel verlaten. Naar verluidt werd de stier teruggezet omdat hij
onvruchtbaar is en inmiddels in de koelvitrine ligt.

Wat nog rest, is de oudste rubriek stieren. Daar kreeg Gerritsen opnieuw kansen met Amadeus (v. Hibernatus). Zijn
harmonische bouw, extra lengte en fijne
hoorns zorgden voor de reservetitel,
maar het kampioenslint was voor een
stier met nog iets meer broek en een
luxer bekken: Ulminio (v. Nickel), aangekocht bij jurylid Jaque Barré en in eigendom van De Zandhoeve Spaansen. En
met deze eigenaar bleken de winnaars
van de blondeprijzen uit verschillende
stallen te komen. Dat had ook Hartman
gezien. ‘Er zijn een hoop nieuwe fokkers
bij gekomen en in de breedte zijn de fokstallen sterker. Dat is prachtige winst.’

De kampioenen
Vrouwelijk tot 1 jaar:
– kampioene: Doetje (v. Orion)
van vof M. B. J. Gerritsen, Maurik
– reserve: Diva de Manteau (v. Adam)
van J. A. Schotpoort, Eersbeek
Vrouwelijk 1 en 2 jaar:
– kampioene: Babylone (v. Sinbas) van
De Zandhoeve Spaansen Holding, Winkel
– reserve: Carolien (v. Sombrero)
van gebr. Blaauw, Doornspijk
Vrouwelijk 3 jaar en ouder:
– kampioene: Uriëlle du Moulin (v. Ogre)
van J. Spekenbrink, Hulsen
– reserve: Odilia (v. Fauve) van J. Eggerink,
Wierden
Mannelijk tot 1 jaar:
– kampioen: Danseur (v. Tilbury)
van F. van Dijk-Hendriks, Gendringen
– reserve: Dolbama (v. Richelieu)
van Regenkamp (Drewes) en mts. Bolhuis

Mannelijk 1 en 2 jaar:
– kampioen: Bakersfield Cor (v. Tabalounga)
van M. Bakker-Bultman, Doornspijk
– reserve: Cauet Roz (v. Ublond) van E. J. en
M. Neerincx-Hendriks, Elst
Mannelijk 3 jaar en ouder:
– kampioen: Ulminio (v. Nickel) van
De Zandhoeve Spaansen Holding, Winkel
– reserve: Amadeus (v. Hibernatus) van
vof M. B. J. Gerritsen, Mauruk
Bedrijfsgroepen: vof M. B. J. Gerritsen,
Maurik
Snelst gegroeid kalf: Dolbama van Regenkamp Drewes en mts. Bolhuis (1552 gram
per dag), Donné van E. J. en M. NeerincxHendriks (1480 gram per dag)
Best vleestypisch dier mannelijk:
Cauet Roz van E. J. en M. Neerincx-Hendriks
Best vleestypisch dier vrouwelijk: Dominique van Van Oorspronk Blonde d’Aquitaine bv
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