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Federatie kan terugblikken op geslaagde Nationale Vleesvee Manifestatie

Landelijk fokkerijfeest
De Federatie Vleesveestamboeken kan terugkijken op een succesvolle vleesveemanifestatie. Tweeduizend bezoekers en vierhonderd dieren waren in Ermelo op zaterdag 10 oktober voor een gezamenlijke nationale keuring van zeven stamboeken en een presentatie van twee demogroepen.
tekst Alice Booij, Annelies Debergh, Guy Nantier, Jaap van der Knaap

Limousin
Nederlandse fokkerij in de top vijf van Europa

H

oeveel invloed kan een voorselectie
op de keuring hebben? Bij de limousins was het duidelijk genieten, de rubrieken waren van kop tot staart goed.
‘De Nederlandse fokkerij zit bij de top
vijf in Europa’, luidde de conclusie van
de Luxemburgse jury Robert Duhr. Een
aantal jaren geleden was hij ook al in Nederland en hij zag duidelijk verbetering.
‘De fokkerij is een stuk uniformer geworden, ik zie op de keuring geen ondereind meer.’ Daarbij roemde hij de balans
in de dieren. ‘De kruisen zijn breder geworden, de overgangen van voor- naar
midden- en achterhand harmonisch.
Karkas is er genoeg, dit zijn formaten
die slagers prima kunnen verwerken.’
Hiermee zette Duhr – die zelf negentig
limousinkoeien houdt – ook meteen zijn
speerpunten voor de klassering weer.
Bij de pinken viel Adelaardochter Duviene
op door haar goede ontwikkeling met
vooral een extra breed bekken. Eddy en
Lieve Claeys van de Limousinhof uit
Biervliet haalden met Duviene het kam-

pioenschap bij de pinken binnen vóór
Dolly van het Hoogeveen, die de reservetitel
kreeg. De Navarindochter van Kor Buist
uit Eelde bezat ook een fraaie bespiering,
maar in karkasontwikkeling was Duviene niet te kloppen.
Het enthousiaste paar Claeys deed goede
zaken in Ermelo. Ook bij de kampioenskeuring van de vaarzen zaten ze er dicht
bij. Ionescodochter Carmen kwam als
tweede uit de rubriek en kreeg waardering met haar vleesaanzet, maar de bovenbouw was wat week en het bekken
liep wat op. Op de eerste plaats eindigde
Clarinette van Niek van Gerwen uit Heeze. Deze Malibudochter imponeerde
door een combinatie van breedte in zitbeenderen, sterke bouw, fijne bespiering
en een fraai rastype. ‘Haar zou ik wel
mee naar huis willen nemen’, wist Duhr
na afloop te vertellen. Zijn waardering
zette hij om in het kampioenschap bij de
vaarzen én het algemeen kampioenschap vrouwelijk voor Clarinette.
En hoe zat het met de koeien? Ook die

Bacchus (v. Neuf), algemeen kampioen stieren
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Anja (v. Mozart), kampioene koeien

kregen de handen op elkaar. In de eerste
rubriek kwam Bo 1 (v. Ultimatum) van
Dick Graven uit Aalten met haar brede
rug en diepe dijen op de tweede plaats
terecht. Haar vleesuitstraling bezorgde
haar de titel best bevleesd dier. In dezelfde rubriek was het Van de Wals Anja die
de koppossitie kreeg. De Mozartdochter
van Jan ter Braak uit Rietmolen was hét

Clarinette (v. Malibu), algemeen kampioene vrouwelijk

2009

22-10-2009 13:59:30

toonbeeld van rastype met veel ontwikkeling en een nagenoeg perfect kruis.
Voor het kampioenschap moest ze het
opnemen tegen Ursula 1, een Levien LCOdochter uit de befaamde Marieke van de
maatschap Holterman uit Raalte. Ook
het kruis van Ursula zat goed in elkaar
en de fĳnheid in bot was opvallend. Uiteindelĳk koos Duhr Bo als kampioene,
omdat ze met haar jeugdiger leeftĳd in
potentie nog verder zal kunnen doorgroeien. Ursula 1 werd reservekampioene en zag dat haar volle zuster Tessa 1 bĳ
de zoogstellen de rubriekszege opeiste
met haar fenomenale kalf Erik (v. Utetamine LCO).

Drie titels naar Biervliet
De stierenrubriek was het kleinst.
Slechts drie stuks kwamen opdraven. De
kwaliteit was wel hoog en opnieuw kwamen Buist en Claeys elkaar tegen. Vitali
(v. Salcador) van Buist was twee jaar ouder dan opponent Bacchus (v. Neuf) van

categorie

naam dier

vrouwelĳk Duviene
Cathy
Clarinette
v.d. Wals Anja
Anneke
Ursula 1
zoogstel
Tessa 1
mannelĳk Bacchus

geb.datum vader

m.vader

eigenaar

15-01-2008
16-09-2007
01-02-2007
05-08-2005
12-04-2005
22-01-2003
18-01-2002
20-10-2006

Harfondru
Imperial
Pedro
Jeansonnet
Billy
Jan
Jan
Mas du Clo

Het Limousinhof, Biervliet
N. C. M. van Gerwen, Heeze
N. C. M. Van Gerwen, Heeze
J. H. J. ter Braak, Rietmolen
Het Limousinhof, Biervliet
mts. Holterman-Buis, Raalte
mts. Holterman-Buis, Raalte
Het Limousinhof, Biervliet

Adelaar
Pacha 19
Malibu
Mozart
Sander
Levien LCO
Levien LCO
Neuf

Tabel 1 – Rubriekswinnaars limousin (kampioenen vetgedrukt)

Het Limousinhof. Vitali was ouder en
meer ontwikkeld en daardoor ook imponerender, een fraaie stier die prima beweegt. Bacchus vertoonde wat meer fĳnheid in vel en souplesse in beweging en
daarmee haalde de stier het kampioenschap bĳ de stieren én het algemeen
kampioenschap binnen. Het betekende
de derde titel voor Eddy en Lieve Claes,
die tevreden huiswaarts keerden.
De stemming bĳ de limousins was goed,
verwoordde de bĳzonder tevreden voor-

zitter Alfred Jansen, die wel een aantal
opbouwende aanbevelingen deed voor
het vervolg van de nationale. ‘De keuring is heel intern gericht. We zĳn hier
met allemaal vleesveehouders, maar het
zou nog beter zĳn wanneer we ook de
consumenten erbĳ zouden betrekken.’
Hĳ dacht al aan een samenwerking met
de huishoudbeurs. ‘Met vleesproeverĳen
en vooral veel consumenten die we
het verhaal kunnen vertellen van ons
vleesvee.’ I

Willem Dĳkstra: ‘Over twee jaar weer’
Tranen waren er na afloop van de nationale keuring bĳ Willem Dĳkstra. Het
was vooral opluchting waardoor de
voorzitter van de Federatie van Vleesveestamboeken emotioneel werd. ‘Het
was een geslaagd feest. Wat ons betreft
doen we het over twee jaar weer.’
Maar het was ook de ontlading over
het feit dat er na jaren van duwen en

trekken eindelĳk weer een gezamenlĳke keuring is gehouden en daarvoor
krĳgt Dĳkstra alle lof. ‘Een federatie is
niet in het leven geroepen om alleen
maar vier keer per jaar te vergaderen.
We moeten als stamboeken ook wat
doen samen. Voor mĳ was het een
federatie mét keuring of helemaal
niets.’
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Piemontese
Kampioensstier Ural charmeert Italiaans jurylid
van Van de Nostrum-Basemans, de uittredend kampioene 2008 Elza 7 (v. Cobra)
van opnieuw Anton van Gelder en de
kampioene 2009 te Enter én Geffen, Rina
(v. Billy) van Gerrit Markvoort uit Holten.
De rastypische en elegante Norma 22,
met een welgevulde bespiering in de
broek, trok aan het langste eind. De reservestek was voor Elza 7. Elza 7 showde een
mooi compromis tussen ontwikkeling en
bespiering, maar het kruis was te hellend
om Norma 22 van de eindzege te houden.
Norma 22 kreeg ook het algemeen dagkampioenschap toegewezen. I
Ural de Kreitehei (v. Urial), kampioen stieren

V

oor de elitekeuring in het piemonteseras had het stamboek de Italiaanse
keurmeester Guido Garnero laten overkomen. Garnero is sinds meer dan twintig
jaar professioneel keurder voor het Italiaanse piemontesestamboek. Vijf jaar geleden was hij al keurmeester geweest in
Mariënheem. Of er verschillen zijn tussen
toen en nu? ‘De conditie van het vrouwelijk vee is hier vandaag voortreffelijk. Vijf
jaar geleden was dit toch wel minder. Ook
de uniformiteit, vooral in hoogtemaat, is
hier vandaag bijzonder groot.’
Garnero vindt het jammer dat er zo weinig stieren konden deelnemen. ‘Stieren
geven een goed beeld van wat je mag verwachten in de aankomende generaties.’
Veel bewondering en lof had de Italiaan
dan ook voor de zevenjarige Ural de Kreitehei van Cees van de Nostrum en Bas Basemans uit Oisterwijk. ‘In Italië zien we
zelden een stier van die leeftijd op een
keuring. Het is een knappe stier.’
De Italiaan die in Ermelo samen met Nederlands stamboekinspecteur Job Vlastuin keurde, kende Ural (v. Urial) tijdens
de kampioenskeuring de nationale titel
toe alsook het algemeen dagkampioenschap. De reservetitel ging naar een Uralzoon, Parco van Ad van Vucht uit Tilburg.

Ansje 40 (v. Ebron), kampioene vaarzen

Parco werd in de ochtendkeuring geroemd om zijn ontwikkeling en fijnheid
in de soepele huid, maar tegen de lengte,
de bespiering en de goede benen van Ural
was weinig te beginnen.
Bij de pinken was de hoogste podiumplaats voor de in hoogtemaat en lengte
goed ontwikkelde Norma 24 (v. Alfredo)
van Anton van Gelder uit Hoge Hexel. De
jury had wel een aanmerking op het iets
grove beenwerk. Reservekampioene werd
de in haar rubriekskeuring 1b geplaatste
NN32 (v. Ural) van Guus Brouwers-Huntjens uit Noorbeek, die in het bot fijner
was dan Norma 24, maar in bespiering de
mindere was. In de finale bij de vaarzen
waren beide ereprijzen voor Cees Broers
uit Oisterwijk. Het kampioenslint ging
naar zijn Ebrondochter Ansje 40, de reservestek was voor stalgenote en kampioene
Enter 2009, Sulki 2 (v. Forno). Het betekende als het ware een herhaling van Enter
2009, maar dan in omgekeerde volgorde.
In de rubriekskeuring had Ansje 40 de
kampioene van Enter verslagen vanwege
een betere breedte in het bekken en het
betere beenwerk.
Bij de koeien waren in de strijd voor de
eindzege: Norma 22 (v. Delpiero) van Anton van Gelder, Uria de Kreitehei (v. Ural)

Norma 22 (v. Delpiero), kampioene koeien

Norma 24 (v. Alfredo), kampioene pinken

Tabel 1 – Rubriekswinnaars piemontese (kampioenen vetgedrukt)

categorie
stieren

naam dier

Parco
Ural de Kreitehei
vrouwelijk Natasja 24
Norma 24
Fridie 43
Ansje 40
Norma 22
Elza 7

20

geb. datum

vader

moeder

m.vader

eigenaar,woonplaats

02-03-2009
12-11-2002
15-11-2008
09-06-2008
15-04-2007
30-03-2006
30-01-2005
09-10-2003

Ural
Urial
Tyson
Alfredo
Jarno
Ebron
Delpiero
Cobra

Peggy
Lizzo 2
Natasja 2
Norma 21
Friedie 40
Ansje 38
Norma 2
Elza 6

Vasco
Quindi
Urial
Supremo
Omero
Panter
Ergo
Billy

A. van Vucht, Tilburg
C. van de Nostrum en B. Basemans
H. Hengsteboer, Nieuwleusen
A. van Gelder, Hoge Hexel
A. van Gelder, Hoge Hexel
C. Broers, Oisterwijk
A. van Gelder, Hoge Hexel
A. van Gelder, Hoge Hexel
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Verbeterd roodbont
Keuring op ontwikkeling en maat zorgt voor overwachte kampioenen

Saskia 4 (v. Mathijs), algemeen kampioene vrouwelijk

R

eputaties sneuvelden en nieuwe vedettes meldden zich tijdens de keuring van de verbeterd roodbonten. Op
maat en ontwikkeling keuren was de
opdracht aan juryleden Adrie van Gent
en Gerrit Paalman. Maar dan wel met behoud van rastype, ofwel keuren volgens
de standaard van natuurlijk luxe.
Het betekende bij de koeien dat de weg
vrij was voor onverwachte kampioenen
zoals Saskia 4 van Johan van der Ven uit
Wijk en Aalburg. De lange en sterk ontwikkelde dochter van Mathijs had in de
rubriek een hele kluif aan Bodarwe 4 AZ
van maatschap Van Abeelen, die met
haar enorme voorhand imponeerde en
een beter gebruik van de benen liet zien.
Maar de jury keek door de magere conditie van Saskia heen en plaatste haar uiteindelijk op kop, waarmee ook de weg
vrij was naar het kampioenschap koeien
én het algemeen kampioenschap vrouwelijk. Johan van der Ven was niet alleen
als inzender, maar ook als voorzitter enthousiast over de nationale. ‘Of de keuring voor herhaling vatbaar is? Jazeker,
daar hoef ik geen seconde over na te denken.’
Bij het kampioenschap van de jongste
vrouwelijke dieren liepen de pinken van

Rocco (v. Carlo 2), algemeen kampioen stieren

Jan Wittingen uit Oosterwolde zich in de
kijker. In de rubriek werd het kampioenschap helaas al beslist. Joepiedochter
Dian 4 kreeg ondanks haar blanke verschijning de voorkeur. ‘Het is een verbeterd roodbonte in een ander vel’, luidde
het jurycommentaar. Haar rastype, harde rug, fijne bespiering en lange kruis
brachten haar vóór stalgenote Dikkie 13
(v. Jarno), die iets platter in bespiering
was.
En daarmee was het voor Wittingen nog
niet klaar. Bij de stieren kwam Jarno zelf
ook nog in de ring. Zijn maat imponeerde en bleek goed voor het reservekampioenschap. Echter, om de extra bespiering
van Rocco van de Oude Smitse van Roel de
Smit uit Amstelveen kon de jury niet
heen. En bovendien gebruikte de Carlo
2-zoon Rocco zijn benen beter. En daarmee werd hij algemeen kampioen bij de
stieren.
De vaarzenrubriek was er een van kwaliteit en kwantiteit, waarbij de beide kopnummers aan elkaar waren gewaagd.
Van ’t Veerhuis Ingrid (v. Storm) van Jans
Hoekman uit Zalk liet met haar extra
lengte en breedte veel rastype én jeugd
zien. Van Volenbeek Willy 1 (v. Jop) van Rozendaals Rosé’s uit Putten was iets min-

der fraaitypisch, maar had wel weer
meer bespiering in de achterhand en gebruikte vooral haar benen beter. Dat was
genoeg voor het kampioenschap bij de
vaarzen. Ingrid werd reserve.
Met de kampioensdieren op een rij kan
het verbeterdroodbontstamboek tevreden terugkijken op zijn nationale. Veel
kwaliteit, geen ondereind en prachtige
kampioenen. De volgende keer mogen
het er wat ons betreft best een paar meer
zijn om zo de wedstrijd tot het kampioenschap spannend te houden. I
Dian 6 (v. Joepie), kampioene pink

Willy 1 (v. Jop), kampioene vaars

Tabel 1 – Rubriekswinnaars verbeterd roodbont (kampioenen vetgedrukt)

categorie
mannelijk

naam

geb.datum vader

Jacode
13-01-2009
Rocco v.d. Oude Smitse
18-01-2008
vrouwelijk Dian 6
29-03-2009
Van Volenbeek Willy 1
14-10-2007
Jessy 4
07-04-2006
Steintje 9
29-06-2004
Saskia 4
17-08-2002
zoogstel Flevohof Vera
21-12-2006
met kalf Martijn van de Flevohof (v. Carlo 3)

Jacobar 28 AZ
Carlo 2
Joepie
Jop
Peter
Peter Jan
Mathijs
Graaf Charlon

m.vader eigenaar
Silvester
Carlo 2
Leon
—
Topbill 4
Enne
—
Nico

J. van Beukelen, Pesse
R. de Smit, Amstelveen
J. Wittingen, Oosterwolde (Gld.)
Rozendaals Rosé’s, Putten
E. J. Stap, Marknesse
K. Tigchelaar, Wirdum (Fr.)
J. J. van der Ven, Wijk en Aalburg
W. Keijl, Biddinghuizen
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Blonde d’Aquitaine
Superlatieven te kort voor eliteshow bĳ het blonde d’Aquitaine

A

ngèle Barbaz en Bruno Renard, de
twee Franse keurmeesters, hadden
er moeite mee om de goed gevulde rubrieken met blonde d’Aquitaines te plaatsen tĳdens de eliteshow te Ermelo.
Zoals in de finale bĳ de stieren. Uit de
rubriekskeuring in de ochtend waren
niet minder dan acht pretendenten voor
de titel naar voren gekomen: de 1a-geplaatste Elvis du Moulin (v. Rubio) van
Hans Spekenbrink uit Hoge Hexel, De
Niro (v. Videly) en Chamaco (v. Taolenn)
van Jef Flamand uit Heyenrath en Roodheuvel Bolero (v. Ultra) van Dirk Boerland
uit Fluitenberg. Hun secondanten in de
rubriek waren respectievelĳk Esperances
(v. Tilbury) en Damier (v. Tilbury) van Van
Oorspronk Blonde d’Aquitaine uit Apeldoorn, Domingo (v. Ukraine) van Jef Flamand en Cauet Roz (v. Ublond) van Ed en
Marian Neerincx-Hendriks uit Elst in
mede-eigendom met Fredie Hendriks.
Het leeftĳdsverschil tussen jong en oud
was wel groot. De oudste van de groep en
tevens de kampioen van Enter 2009,
Roodheuvel Bolero, kreeg vanwege de
leeftĳd het voordeel van de twĳfel boven
de twee jaar jongere De Niro, die vrede

22
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moest nemen met de reservetitel. De
Niro liet wel een beeldig plaatje zien met
veel harmonie tussen skeletontwikkeling en bespiering en een mooie kleur
van het haarkleed, maar de fĳnheid van
de zeer mooi ontwikkelde Bolero gaf de
doorslag. Bolero kreeg eveneens het algemeen dagkampioenschap toegewezen.
Het was voor Barbaz en Renard dikwĳls
zoeken naar superlatieven in het commentaar om de keuzes te verantwoorden. ‘We zagen in het vrouwelĳk vee
hier een opvallende nivellering naar boven toe’, zei na afloop Barbaz, die al vaker in Nederland heeft gekeurd. ‘Een
echte topcompetitie.’
Bĳ de pinken ging hun voorkeur naar
Roodheuvel Dalila (v. Ultra) van Dick Ruessink uit Toldĳk. ‘Magnifique,’ was het
Franse commentaar, ‘een dier met heel
veel rastype, veel ontwikkeling in hoogtemaat en lengte en prima benen. Een
dier met een mooie toekomst voor zich.’
Dat het lastig was om keuzes te maken
in zo’n brede groep elitedieren, bewees
de reservestek van Westerhoek Danielle (v.
Pierre van Druivendaal) van Mark van de
Streek uit Oldebroek. De rastypische Da-

Carolien (v. Sombrero), kampioene vaarzen
Roodheuvel Dalida (v.Ultra), kampioene pinken
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Urielle du Moulin (v. Ogre), algemeen kampioene vrouwelĳk

nielle, voorzien van een brede en sterke
bovenbouw, was op 1b geëindigd in haar
rubriek. Op 1a stond de harmonieus gebouwde en over goede benen beschikkende Doortje (v. Tilbury) van Marcel Gerritsen uit Maurik. Maar Danielle straalde
meer foktype uit in het brede bekken,
waarvoor ze uiteindelĳk met een reservetitel werd beloond.

Bĳ de vaarzen waren slechts twee kandidaten in de running voor het nationaal
kampioenschap: Carolien (v. Sombrero)
van de gebroeders Blaauw uit Doornspĳk
en Roodheuvel Beonce (v. Ultra) van Dick
Ruessink. De uitslag van de rubriekskeuring met op 1a Carolien en op 1b Beonce
werd in de finale gerespecteerd. ‘Carolien is een prachtig, foktypisch dier met

Tabel 1 – Rubriekswinnaars blonde d’Aquitaine (kampioenen vetgedrukt)

categorie
stieren

naam dier

Elvis du Moulin
De Niro
Chamaco
Roodheuvel Bolero
vrouwelĳk Roodheuvel Dalida
Deerntje
Doortje
Diva du Manteau
Carolien
Arielle du Moulin
Urielle du Moulin

geb. datum

vader

moeder

m.vader

eigenaar,woonplaats

23-03-2009
15-06-2008
21-11-2007
30-09-2006
24-10-2008
11-11-2008
01-07-2008
02-01-2008
22-02-2007
16-10-2005
15-03-2003

Rubio
Videly
Toalenn
Ultra
Ultra
Pagnol
Tilbury
Adam
Sombrero
Orion
Ogre

Arielle
Princesse
Vrille
Surprise
Pion
Usine
Sabine
Radetski
Veradien
Urielle
Noblesse

Orion
Massey
Ogre
Cancan
Cancan
Ortensia
Jasmin
Joconde
Sirocco
Ogre
Judicael

J. Spekenbrink, Hoge Hexel
J. Flamand, Heyenrath
J. Flamand, Heyenrath
D. Boerland, Fluitenberg
De Roodheuvel, Toldĳk
E.en M. Neerinck-Hendriks, Elst
M. Gerritsen, Maurik
A. Schotpoort, Eerbeek
gebr. Blaauw, Doornspĳk
J. Spekenbrink, Hoge Hexel
J. Spekenbrink, Hoge Hexel

veel rastype en veel fĳnheid. Beonce
mist wat harmonie tegenover Carolien
en staat iets te recht op de achterbenen’,
luidde het commentaar. Winst dus voor
Carolien en de reservetitel voor Beonce.
Bĳ de koeien zorgde Hans Spekenbrink
voor een dubbelslag. Urielle du Moulin (v.
Ogre) mocht de nationale driekleur omgorden. Urielle is geen onbekende. Het is
een kast van een koe: supergroot en superlang. De Ogredochter bezit bovendien
een geweldige bespiering in de broek en
een rastypische, expressieve kop. ‘Een
exceptioneel dier.’ Het reservekampioenschap ging naar stalgenote Arielle du
Moulin (v. Orion). Arielle was als winnares uit de bus gekomen van een heel
knappe ochtendrubriek waarbĳ het koptrio heel veel fĳnheid uitstraalde. Op 1b
stond Voila J.E. (v. Pierre van Druivendaal)
van Jan Eggerink uit Wierden en op 1c
stond Ayleen van de Bosch (v. Oulou) van
Willy Pierik uit Bentelo. Voila J.E. delfde
tegenover Arielle het onderspit in bespiering. Voila kreeg vanwege een betere
bekkenpartĳ de voorkeur boven Ayleen,
die wel een knappe bespiering showde.
Urielle, de kampioene bĳ de koeien,
kreeg van de jury nadien ook het algemeen dagkampioenschap toegewezen.
Het dagpredicaat ‘beste mannelĳk vleesdier’ ging naar Cauet Roz. In het vrouwelĳk vee was die eer weggelegd voor Ayleen van de Bosch. Maar eigenlĳk was
iedere blondedeelnemer allang winnaar
van de dag. Zĳ zorgden te Ermelo immers voor een zeer mooi spektakel en
een enorme pr voor het ras. I

Met een camera op de kop van Damier
(v. Tilbury) legt fokker Jan van Oorspronk
het gebeuren vast voor de eeuwigheid

Roodheuvel Bolero (v. Ultra), algemeen kampioen stieren
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Hereford
Herefordstieren op herhaling met Deens gefokte Moeskaer Santos P

D

Nailfarmer Daphne (v. Horstinge Ayers Rock
2310 P), kampioene pinken

Moeskaer Santos P (v. JSF Nibbs 60G),
kampioen stieren
Preast Aviaja P (v. Preastebro U2),
kampioene koeien

rie op vier, zo luidde de score van
rubriekswinsten voor Henk Kuipers
en Sonja Oost uit Erm. Hun Moeskaer
Santos P imponeerde als vanouds in de
keuringsring in Ermelo. Zijn zege op de
jubileumkeuring van het herefordstamboek afgelopen jaar wist de imposante,
bijna vier jaar oude zoon van JSF Nibbs
in Ermelo met overtuiging te verlengen.
Zijn superieure hoogtemaat, oplopende
lijn en fractie extra lengte genoten de
voorkeur van het Schotse jurylid Robert
Wilson, voor de gelegenheid plechtig
in Schotse klederdracht uitgedost. De
eveneens vlot en soepel bewegende Lindelaar-Herd Nick P (v. SMH U), gefokt door
Lindelaar-Herd, kreeg de secondantenrol
toebedeeld.
Voor Henk Kuipers bleef het niet bij die
ene overwinning. Behalve Moeskaer Santos P, die binnenkort verhuist naar een
nieuwe eigenaar in België, vaardigde de
herefordfokker meerdere dieren af. Onder andere Santosdochter Horstinge Edenhope 6973 trok de aandacht met haar
lengte in haar fraai bespierde lijf. Haar
vrouwelijke uitstraling gaf Edenhope het
voordeel boven Vennebuurt Katja P, een
dochter van WNH Fortress P van maatschap Scholten-Huser uit Anerveen.
De titel in de jongste categorie bleek echter een brug te ver voor de jeugdige
Edenhope. Die eer vertrok naar de oude-

re Nailfarmer Daphne, een product van
Horstinge Ayers Rock 2310 en eigen aan
de familie Spijkerboer uit Vaassen. Daphne overtuigde de Schot Wilson met haar
goede vleeslijnen en iets robuuster uiterlijk. Op basis van die solide bouw kreeg
Daphne de voorkeur boven de drachtige
Roost 1 Carol P (v. Prastebro Allstar) van
alweer Henk Kuipers.
Daar bleef het niet bij voor de sterke
Daphne. Wilson tikte de Ayers Rocktelg
nogmaals aan bij de verkiezing van de
algemeen kampioene vrouwelijk. De reserverol trok alsnog in de richting van
de beloftevolle Horstinge Edenhope.

Lastig vergelijken
Met de reservetitel bij de jongelingen in
de hand, boekte Henk Kuipers alsnog
winst bij de koeien. Preast Aviaja P (v. Preastebro U2) overtuigde met haar goed
uitgezwaarde en achterin erg breed
skelet. Toch was het voor Wilson wikken
en wegen geblazen: de combinatie van
hoogdragende dieren en dieren met
kalf vergemakkelijkte de keuze niet.
Desondanks kreeg de hoogdrachtige
Aviaja met haar indrukwekkende maten
de voorkeur boven Vennebuurt Francien P
(v. RMR 1 Pioner) van de familie Scholten-Huser, geflankeerd door haar dochter Vennebuurt Laura P (v. Vennebuurt
Gradus). I

Tabel 1 – Rubriekswinnaars hereford 2009 (kampioenen vetgedrukt)

categorie

naam

geb. dat.

vader

m.vader

eigenaar, woonplaats

Moeskaer Santos P
Horstinge Edenhope 6973
Nailfarmer Daphne
vaarzen en koeien Preast Aviaja P

28-11-2005
27-03-2008
09-02-2008
27-11-2005

JSF Nibbs 60G
Moeskaer Santos P
Horstinge Ayers Rock 2310 P
Preastebro U2

Remitall Boomer
Udel 1 F8 Knight Flyer
Mosso Noble P
Roost 1 Mister

H. Kuipers, Erm
H. Kuipers, Erm
H. en C. Spijkerboer, Vaassen
H. Kuipers, Erm

stieren
pinken

Nieuwe koers voor marchigiana
‘Het stamboek is te klein voor een echte
competitie. Daarom laten we hier nu een
demonstratiegroep zien’, zo vertelde Bertus ter Maat, secretaris van het marchigianastamboek. ‘Alle aanwezige dieren
voeren bloed van Erode, een stier die zware, sterke dieren fokt. We willen hier onze
nieuwe koers laten zien met een uniforme groep. Van marchigiana is bij veel
vleesveefokkers bekend dat het dure dieren zijn in aanschaf. Deze uniforme groep
bevleesde dieren toont dat het ras ook
voor commerciële vleesproductie erg interessant kan zijn.’
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Charolais
Frans jurylid Rambert meest enthousiast over vrouwelijke dieren

O

vertuigend stapte Celina, een Vrisodochter, door de charolaisring. De
goede karkasontwikkeling van de pupil
van Wim Hoogeveen uit Weert zorgde
ervoor dat ze veel aandacht kreeg van
het Franse jurylid Guy Rambert. ‘Ik zoek
complete dieren’, verduidelijkte Rambert
toen hij Celina aanwees als kampioene
pinken. ‘Beenwerk, lengte, ontwikkeling, breedte in het bekken en passende
bespiering in de achterhand. Een kampioensdier blinkt niet uit in één onderdeel,
maar is juist sterk op alle fronten.’
Tibor (v. Passepartout), kampioen stieren
Van de Helenahoeve Veertje (v. Jumper), kampioene koeien

Celina (v. Vriso), kampioene pink

Celina voldeed het meest aan deze richtlijnen en verwees ondanks haar goede
conditie Northlake Farms NLF Devision (v.
Utrillo) van de familie Noordermeer uit
Oudenhoorn naar de reserveplaats. Rambert was het meest enthousiast over de
vrouwelijke dieren in Ermelo en hij prees
de ruimgebouwde Van de Helenahoeve
Veertje om haar breedte in de borst, ontwikkeling en ruimte in de achterhand.
Veertje van Peter van Nieuwenhuizen
uit St. Philipsland won het kampioenschap dieren ouder dan twee jaar en
versloeg verrassend Cromstrijen’s Tessibel

van Gijs Gerritsen uit Leerdam. Tessibel
zoogde een solide Verciersdochter waarmee ze het kampioenschap zoogstellen
opeiste.
De eindstrijd bij de stieren ging tussen
Caviar (v. Magenta) van Van Nieuwenhuizen en Tibor (v. Passepartout) van Gerritsen. De jonge Caviar was vooral sterk in
breedte, terwijl Tibor een betere vleesaanzet in de achterhand en sterkere bovenlijn toonde. De zevenjarige Tibor – jurylid Rambert noemde hem een stier die
‘trots’ uitstraalde – mocht uiteindelijk
de hoofdprijs in ontvangst nemen. I

Tabel 1 – Rubriekswinnaars charolais (kampioenen vetgedrukt)

categorie

naam dier

geb.datum

vader

moeder m.vader eigenaar, woonplaats

stieren

Caviar
Tibor
Celina
v.d. Helenahoeve Veertje
Cromstrijen’s Tessibel

07-12-2007
30-05-2002
04-12-2007
20-12-2004
01-12-2002

Magenta
Passepartout
Vriso
Jumper
Manoir

Sexy
Roos
Violet
Noortje
Navrante

vrouwelijk

Ibob
Jiscar
Nero
Liverpool
Java

P. van Nieuwenhuijzen, St. Philipsland
mts. Gerritsen-van Klei, Leerdam
W. Hoogeveen, Weert
P. van Nieuwenhuijzen, St. Philipsland
mts. Gerritsen-van Klei, Leerdam

Veel aandacht voor het brandrode rund
De volledige demonstratiegroep brandrood was afkomstig uit de veestapel van
Berrie Klein Swormink uit Lettele. Als
dubbeldoelras hadden de dieren het qua
bespiering zwaar tussen de overige vleesrassen.
Toch had het stamboek over belangstelling niet te klagen, vertelde Jan van Lieshout, voorzitter van de foktechnische
commissie. ‘Het ras is winterhard en als
oud-Hollands ras staat het op de lijst van
zeldzame huisdierrassen. We krijgen
vooral van natuurorganisaties veel vraag
naar dieren.’
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Belgisch witblauw
Glansrollen bĳ witblauw op naam van oudere generatie koeien en stieren

E

en fraai bespierd lĳf met gepaste conditie, vlot op de benen en een prima
staartimplant; al op stand maakte Osbornedochter Osceda van de Eik van Har
en Jeroen van den Beucken uit het Limburgse Kessel een opvallende entree.
Met haar in het oog springende uiterlĳk
kwam de vĳfjarige uit in niet de minste
rubriek seniorenkoeien. Behalve Osceda
– fraaiste Nederlandse witblauwkoe in
2007 – herbergde de reeks ook de tweevoudig nationaal kampioene Loes (v. Artaban SF) van Marc Versprille uit Groede.
De bĳna achtjarige Loes, heden ten dage
Nederlands excellente nummer één, liet
op juryleden Carl Heyvaert en Bernard
Beusmans een goede indruk achter met
haar goede schouder, diep bevleesde bil
en ronde rib. Door de voortreffelĳke
vorm van Osceda moest de oud-kampioene zich gewonnen geven in de reeks.
Ook het algemeen kampioenschap vrouwelĳk vee bleek gesneden koek voor de
complete Osbornetelg.
In de loop van het kampioenschap kwam
de imposante Osbornedochter in rechte
lĳn tegenover Van Boszicht Julia (v. Fétiche) van Hendrik van Mierlo uit Someren. Julia, eveneens met een excellente
achtergrond, scoorde met name op basis
van haar zware voorhand en goede rugbespiering. Op die basis hield de Fétichedochter halfzus en stalgenote Van Boszicht Lonnie op geruime afstand. Het
kampioenschap bĳ de koeien bleek een
brug te ver. Het kampioenslint verscheen
om de borst van Osceda, met een reserverol voor Julia.

Wikken en wegen
De kopnummers van de witblauwrubrieken in Ermelo werden gewikt en
gewogen. Ombragée de Saint Fontaine (v.
Occupant FB) van de familie Luk uit
Kallenkote vertoefde aanvankelĳk nog
vooraan, maar Heyvaert en Beusmans
gooiden het roer in één keer om na vergelĳking van de leeftĳden. De jongere
Sjaan 17 (v. Ebloui) van maatschap Wolters uit Lievelde legde in verhouding
meer gewicht in de schaal. ‘We hebben
ons eerst wat verkeken op dit dier’,
klonk het bĳna verontschuldigend bĳ de
herplaatsing. De fĳne bespiering van
Sjaan 17 gaven haar het voordeel boven
Oisif de Saint Fontaine, een product van
Etna de l’Ecluse uit de stal van de familie
Geitenbeek uit het Gelderse Nĳkerk.
Echt overtuigd van hun keuze leek de
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Feline 1 (v. Germinal), kampioene pinken

Van ’t Staverhul Byzance (v. Occupant FB),
kampioene vaarzen

jury evenmin in de daaropvolgende rubriek. Het fĳn bespierde lĳf van Van de
Werler Deffigie (v. Germinal) van Jos Boerkamp uit Beemte Broekland verkeerde
in prima vorm. Halfzus Van de Koekendaal
Wendy van de familie Steenbreker-Gerrit
uit Doetinchem etaleerde fraaie overgangen onder een sterk bespierde ruglĳn, maar boette punten in vanwege
haar felle conditie. Opnieuw twĳfelde de
jury: ‘In de toekomst kunnen deze posities wellicht weer omkeren.’
Wel duidelĳk van kwaliteit overtuigd
was de bestempeling van de koploper in
de laatste pinkenreeks. Ondanks de homogene groep koos de jury resoluut voor
de erg brede en diep gebilde Feline 1 (v.
Germinal) van maatschap TrappenburgVonk uit Noordeloos. In haar kielzog
trokken respectievelĳk de Occupantzusjes Leny van Molsberg van Wiel Janssen uit
Simpelveld en Gavina 1 van opnieuw
maatschap Trappenburg-Vonk. Zo overtuigd als haar overwinning in de rubriek,
was ook haar verkiezing tot pinkenkampioene: Feline 1 haalde met glans de
hoogste eer met Leny op de reservestek.
Dat de kwaliteit steeg met het vorderen

2009

22-10-2009 14:02:12

van de rubrieken werd bij de middenklasse van de vaarzen nogmaals duidelijk. Als eerste reekswinnaar kwam in
die categorie Van ’t Zande Clarisse 52 van
maatschap Huijbregts-Gloudem uit Riel
uit de bus. De Occupantdochter imponeerde met haar prima gestalte, goed
aangesloten schouders en finesse in haar
hele lijf. De ronde, voorin erg brede Lies 2
(v. Paysan) kon door mindere conditie
aan Clarisse 52 geen weerwerk bieden.
Nog een fractie completer was de overwinnaar van de daaropvolgende vaarzenrubriek. Danseurdochter Birgit van de
familie Soede uit Ter Aar bewoog correct
en toonde veel vlees over de hele lijn.
Haar finesse gaf Birgit het voordeel boven Van Boszicht Gretha (v. Fétiche) van
Hendrik van Mierlo. In de finale moest
trok Birgit uiteindelijk aan het kortste
eind. De concurrentie van Occupanttelg
Van ’t Staverhul Byzance van de familie Van
Ginkel-van Dijk uit Uddel bleek haar te
sterk. De fraaitypische, vleesrijke verschijning met ronde, diepe achterbil
kreeg prompt de kampioenstitel achter
haar naam. Byzance kwam op het voorplan, Birgit trok in haar spoor.

Osceda van de Eik (v. Osborne VT), algemeen kampioene vrouwelijk

het langste eind bij de middencategorie
stieren, op basis van zijn diep en fijn bevleesde achterbil. Met Maquisard de Saint
Fontaine (v. Genièvre SF) van de familie
Luk koos de jury ook bij de oudste categorie voor gewicht, breedte en voldoende

fijne vleesmassa. Maquisard maakte een
dermate diepe indruk dat de finale bekroning ook achter zijn naam kwam te
staan, met in zijn schaduw een reserverol voor de veel jongere Rambo van de
Gouden Polder. I

Maquisard de Saint Fontaine (v. Genièvre SF), algemeen kampioen stieren

Foutloos beenwerk
Dieren met fouten op beenwerk eindigden resoluut op het achterplan, een consequente lijn die in de hele keuring naar
voren kwam. Op dat punt was de erg fijn
bevleesde en zeer brede Rambo van de
Gouden Polder (v. Etna) van Eric van de Pol
uit Waterlandkerkje foutloos. Met overtuiging scoorde Rambo een eerste plek
vóór Milan van Boszicht (v. Frank du Pont
d’Herbais) van Hendrik van Mierlo.
Knedo Posnedlik (v. Habil de Mehogne) van
de familie Donker uit Wijdewormer
kreeg een plaatsje buiten de categorie
door het leeftijdsverschil. Maar de overige mannelijke reekszeges kwamen op
naam van importproducten. Zo trok Napoli de Saint Fontaine (v. Eternel) van de
familie Van Milligen uit Herskamp aan
Tabel 1 – Rubriekswinnaars witblauw (kampioenen vetgedrukt)

categorie

naam

geb. dat.

vader

m.vader

eigenaar, woonplaats

stieren

Rambo van de Goudenpolder
Napoli de Saint Fontaine
Maquisard de Saint Fontaine
Knedo Posnedlik
Sjaan 17
Van de Werler Deffigie
Feline 1
Van ’t Zande Clarisse
Birgit
Van ’t Staverhul Byzance
Van Boszicht Julia
Osceda van de Eik

21-05-2009
02-10-2008
27-09-2007
16-12-2006
09-04-2009
10-01-2009
24-12-2008
27-06-2008
19-11-2007
03-11-2006
17-02-2007
18-02-2004

Etna de l’Ecluse
Eternel
Genièvre SF
Habil
Ebloui de Wihogne
Germinal
Germinal
Graphite
Danseur
Occupant FB
Fétiche
Osborne VT

Operateur de Fontena
Elan SF
Calimero
Osborne VT
Ubidet
Lasso
Ecrin SF
Torrero GC
Arlequin
Radar VT
Canon
Elkehard

E. van de Pol, Waterlandkerkje
A. van Milligen, Harskamp
M. Luk, Kallenkote
J. D. Donker, Wijdewormer
L. en R. Wolters, Lievelde
J. Boerkamp, Beemte Broekland
mts. Trappenburg-Vonk, Noordeloos
mts. Huijbregts-Gloudemans, Riel
A. Soede, Ter Aar
mts. Van Ginkel-van Dijk, Uddel
H. van Mierlo, Someren
H. en J. van den Beucken, Kessel (L.)

vrouwelijk
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