F O K V E E V E RT O O N

Over de kwaliteit op de nationale blonde d’Aquitainekeuring niets dan lof

Droomdieren in Marienheem
Dennis Boerland behaalde een driedubbelslag bij de blondes, Griota 9 en Antonie van Gelder waren de grote winnaars bij de piemontese. Renate 8 werd
overtuigend kampioene in het beperkte deelnemersveld verbeterd roodbont.
tekst Alice Booij en Jaap van der Knaap

Blonde d’Aquitaine

Frederique van de Boerlanderij (v. Chalet), jeugdkampioene vaarzen

Meer aandacht voor mixed type en bespiering bij blonde d’Aquitaine

H

et vleesvee van Putten had er nog
gemakkelijk bijgepast. En ook de
publieke belangstelling is weleens groter geweest in Mariënheem. Maar over
de kwaliteit op de nationale blonde
d’Aquitainekeuring niets dan lof. Dennis Boerland had zijn dag en de sublieme
Urielle du Moulin won voor de zevende
keer het kampioenschap.
Mixte type en bespiering, meer dan anders werden deze woorden in de mond
genomen door de Franse juryleden Eric
Hontang en Hervé Lard bij het toelichten
van hun plaatsingen. Nu de fokkerij-inkomsten mager zijn, moet er juist weer
wat meer op de vleesaanzet gelet worden. De hoogte- en lengtematen van de
blondes zijn daarbij dik in orde. De verschillen op deze zaterdag werden dan
ook gemaakt door de bespiering.

Forse groei bij jonge blondes
Geen wonder ook dat bij de jongere dieren tot één jaar twee kampioenen werden aangewezen die hun fraaie uiterlijk
te danken hadden aan een forse groei.
Frederique van de Boerlanderij noteerde een
groei van anderhalve kilo per dag. Haar
driekwartbroer Flip van de Boerlanderij,
eveneens uit de combinatie Chalet x Ultra, deed daar met 1,76 kilo per dag nog
een flink schepje bovenop. Daarbij hadden de kampioenen bij de vrouwelijke en
mannelijke dieren ook nog eens gemeen
dat ze uit dezelfde stal kwamen, die van
Dennis Boerland uit Echten.
Frederique werd door de jury bestempeld als ‘droomdier’ en ‘vaars voor de
toekomst’. De jonge Chaletdochter stak
met kop en schouders boven haar concurrenten uit. Letterlijk met haar ontwikkeling en daarnaast ook nog eens
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door een flinke bespiering, die lang doorliep in de broek die daarbij ook breed
was. Met haar fijne huid en haar voorbeeldige bekken voorspelde de jury dat
zij in de toekomst nog menigmaal zou
kunnen schitteren op een keuring.
Overigens was de concurrentie voor Frederique niet gering. Op de reserveplaats
in de categorie tot één jaar werd Fiona
Dumoulin van Hans Spekenbrink uit Hoge
Hexel verkozen. Ook deze Serindochter
imponeerde in bekken, fijnheid en ontwikkeling, maar het was vooral de surplus aan bespiering waarmee Frederique
op het netvlies bleef hangen.
Bij de jongste rubriek stieren was het, zoals gezegd, ook een kampioen uit de stal
van Boerland. Flip van de Boerlanderij
liep er in zijn rubriek eveneens uit in de
combinatie maat en bespiering. Hij kreeg
de meeste competitie uit de stal van Spekenbrink met Furet Dumoulin (v. Cancan),

die lengte en fijnheid in de strijd gooide,
maar ook hier wist de meeste massa het
uiteindelijk te winnen.

Magere bezetting
Over het aantal inzendingen hadden de
blonde d’Aquitaines niet te klagen, zeker
niet vergeleken met de andere stamboeken die dit weekend hun keuring hielden.
Maar van een hosannastemming was geen
sprake. De rubrieken waren soms mager
gevuld, vooral die bij de stieren.
‘Er is behoefte aan jong elan’, sprak
voorzitter Ed Neerincx. De kwaliteit was
overigens bijzonder hoog en ‘steeds uniformer’, aldus de jury, die bij de middenklassestieren doelde op De Niro van Jac
Flamand uit Heyenrath. De uit Luxemburg geïmporteerde Videlyzoon zou op
een Franse keuring niet hebben misstaan. Naast de brede broek en de lengte
imponeerde de maar liefst 1225 kilo we-

Urielle du Moulin (v. Ogre) won voor de zevende keer het kampioenschap

gende De Niro ook nog eens met een
sterk gebruik van het beenwerk.
De reserveplek was voor zijn secondant
in de rubriek, Aaronzoon Doris van Henk
Stegeman uit het Gelderse Laren. Ook
Doris was compleet en bezat een fraaie
fijnheid, maar hij was aan alle kanten
een maatje te klein voor de overweldigende De Niro.
De oudere rubrieken, zowel bij de koeien
als bij de stieren, waren een prooi voor
de gevestigde orde. Haast vanzelfsprekend won in de categorie oude stieren
Roodheuvel Bolero. De Ultrazoon schreef
al menig kampioenstitel op zijn naam en
ging ook in Mariënheem met de driekleur naar huis. Reserve werd de imponerende Chamaco (v. Taolenn) van Flamand. Chamaco had in bevleesdheid ook
zijn kwaliteiten, maar hij had niet het
fraai hellende, brede bekken en het fijntypische van de 1445 kilo wegende Bolero, die op stal staat bij Dennis Boerland
en die met dit kampioenschap een driedubbelslag sloeg op deze nationale.

Kwaliteit van kop tot staart
De meest imponerende rubrieken waren
die van de middenklasse vrouwelijk. Van
kop tot staart waren het goed gevulde,
uniforme rubrieken met kwaliteit. Een
lastige klus voor de juryleden die met –
de naam zegt genoeg – Elegante van Fredie van Dijk uit het Gelderse Gendringen
de kampioene aanwezen met de meest
ideale kleur en vooral de meeste fijnheid. Doortje (v. Tilbury) van Marcel Gerritsen uit Maurik kreeg het reservelint
omgehangen. Doortje eindigde in haar
rubriek nipt achter stalgenote Daisy (v.
Leprince) en kwam voor het kampioenschap wat breedte in het bekken tekort,
maar bekoorde met haar fijnheid en soepele overgangen tussen voor-, middenen achterhand.
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Flip van de Boerlanderij (v. Chalet), jeugdkampioen stieren

Ze kwam, zag en overwon: Urielle du
Moulin (v. Ogre) van Hans Spekenbrink
schreef met gemak het kampioenschap
bij de oudere koeien op haar naam en
daarmee werd ze zeven keer kampioene
op de zeven keuringen waar ze zich prestenteerde. ‘Ze bezit alles wat je als fokker wilt’, luidde het mooie compliment
van de jury.
Een speciale vermelding verdient de reservewinnares: Rabane van de ook suc-

cesvolle Flamand. Met haar ruim tien
jaar stapte Rabane als een jonge koe door
de ring. De Gambettadochter is het toonbeeld van een duurzame blonde die iedereen wel in de stal zou willen hebben.
Voor Urielle was het feest echter nog
niet voorbij. Ze zag haar dochter Arielle
Dumoulin de competitie bij de zoogstellen
winnen en ze voerde de bedrijfsgroep
van Spekenbrink aan naar het kampioenschap. l

De kampioenen
naam dier

vader

eigenaar, woonplaats

stieren
Furet Dumoulin
Flip v.d. Boerlanderij
Ferry
Zandvelder El Salvador
Enzo
De Niro
Roodheuvel Daktari
Chamaco
Roodheuvel Bolero

Cancan
Chalet
Casimir
Maori
BAC Bloumoulin
Videly
Sombrero
Taolenn
Ultra

J. A. G. W. Spekenbrink, Hoge Hexel
D. S. Boerland, Echten (Dr.)
J. T. Gort, Epe
L. en J. Kleine-Schalen, Linde (Dr.)
G. J. Poelarends, Den Ham (Ov.)
J. M. F. M. Flamand, Heyenrath
Spaansen Holding, ‘t Veld
J. M. F. M. Flamand, Heyenrath
D. S. Boerland, Echten (Dr.)

vrouwelijk
Frederique v.d. Boerl.
Fiona Dumoulin
Feline
Erophine JS
Elegante
Emmely
Doortje
Diva de Manteau
Roodheuvel Beonce
Urielle du Moulin

Chalet
Serin
Ballon
Rubio
Cauet
Borsato
Tilbury
Adam
Ultra
Ogre

D. S. Boerland, Echten (Dr.)
J. A. G. W. Spekenbrink, Hoge Hexel
gebr. Blaauw, Doornspijk
C. A. M. Van Mierlo, Bergeijk
F. M. van Dijk-Hendriks, Voorst
gebr. Blaauw, Doornspijk
M. B. J. Gerritsen, Maurik
J. A. Schotpoort, Eerbeek
D. S. Boerland/De Roodheuvel
J. A. G. W. Spekenbrink, Hoge Hexel

zoogstellen
Arielle Dumoulin

Orion

J. A. G. W. Spekenbrink, Hoge Hexel

bedrijfsgroepen
J. A. G. W. Spekenbrink, Hoge Hexel
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Piemontese

Verbeterd roodbont

Griota 9 en Antonie van Gelder grote winnaars tijdens nationale piemontese

Renate 8 overtuigend kampioene in beperkt deelnemersveld

H

N

et was prijsschieten voor Antonie
van Gelder tijdens de nationale
piemontesekeuring. Er waren in Mariënheem maar weinig dieren van de
fokker uit Hoge Hexel die zonder beker
huiswaarts keerden. Natuurlijk was het
kleine deelnemersveld – een veertigtal –
daar debet aan, maar niemand die twijfelde over de kwaliteit van de dieren uit
de stal van Van Gelder. Zo prees het Italiaanse jurylid Mauro Molineri het jonge
vaarskalf Norma 25, een dochter van Lotus. Haar mooie kruishelling en fijnheid
van het bot in het been zorgden ervoor
dat ze kampioene werd bij de jeugd, vóór
stalgenote Fridie 44 (v. Maicol).
Molineri bezit zelf 200 dieren en houdt
van vroegrijpe dieren. ‘Dieren moeten in
balans zijn. Ik zoek naar dieren waarbij
hoogte- en breedtematen in evenwicht
zijn. Maar ze moeten wel vroegtijdig een
passend bespiering tonen.’
De Italiaan gaf aan dat hij de nodige
moeite had zijn kampioene te vinden bij
de jongere dieren, omdat die elkaar wei-

ee, echt blij was Johan van de Ven,
voorzitter van het verbeterdroodbontstamboek, niet. De opkomst van
dertig dieren tijdens een nationale keuring was volgens hem ‘ronduit teleurstellend’. ‘De status ibr-veilig van deze
keuring is voor onze leden erg lastig.
Bloedtappen, enten of helemaal ibr-vrij
worden kost veel geld en energie.’
De familie Van Abeelen-Zoontjes uit Dorst
had wel geïnvesteerd in keuringsdeelname en dat pakte goed uit voor Jacelien’s Jop
6 AZ. De Jopzoon werd gekroond tot Mis-

ter Toekomst vanwege een mooie lengte,
maar overtuigde de jury met name in het
gebruik van de benen. ‘We hebben qua
beenwerk de laatste twintig jaar een flinke slag gemaakt’, becommentarieerde
jurylid Adrie van Gent. ‘Beenwerk blijven
we benadrukken en daarom hebben we
bij de jonge koeien ook Ingrid van ’t Veerhuis kampioene gemaakt. Ze vertoonde
niet het meeste ras, maar wel het beste
beenwerk’, prees de jury de Stormdochter van Jan Hoekman uit Zalk.
Familie Verstappen uit Dedemsvaart had
Tomka van de Oude Smitse, Miss Toekomst

Renate 8 , algemeen kampioene vrouwelijk, oogstte veel waardering

Negenjarige Griota wint seniorentitel en het algemeen kampioenschap

nig ontliepen. Bij de vrouwelijke dieren
ouder dan een jaar koos hij, samen met
jurylid Job Vlastuin, uiteindelijk voor
Norma 24 van Van Gelder. De dochter van
Alfredo viel vorig jaar tijdens de natio-

Van links naar rechts: Norma 25, Norma 24, Fridie 43, Griota 9, Comill en Parco

nale in Ermelo ook al in de prijzen en
vooral dankzij haar lengte bleef ze de bekende NN32 (v. Ural) van Guus Brouwers
uit het Zuid-Limburgse Noorbeek voor.
Bij de jonge koeien presenteerde Van
Gelder Fridie 43 (v. Jarno). De fraaitypische Fridie kreeg in het kampioenschap
tegenstand van Tysondochter Natasja 22
van Henk Hengsteboer uit Nieuw Leusen. Fridie veroverde de titel en verwees
dankzij meer massa Natasja naar de reservetitel.

Jacelien’s Jop 6, Mister Toekomst

Elk jaar beter

De kampioenen
naam dier
mannelijk
Comill
Fordwijk 139
Parco
vrouwelijk
Miriejan
Pitmo 23
Norma 25
NN 33
Norma 24
Natasja 22
Fridie 43
Ansje 40
Griota 9
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geb.datum
02-08-2010
02-01-2010
02-03-2009

15-09-2010
11-03-2010
06-12-2009
23-03-2009
09-06-2008
02-03-2008
15-04-2007
30-03-2006
25-04-2001
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vader
Milord
Billy
Ural

Lotus
Milord
Lotus
Tyson
Alfredo
Tyson
Jarno
Ebron
Nirello
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m.vader
Cobra
Coba
Vasco

Billy
Urial
Ergo
Omero
Supremo
Supremo
Omero
Panter
Urial

2010

eigenaar, woonplaats
A. van Gelder, Hoge Hexel
J. Dekker, Veeningen
A. van Vught, Oisterwijk

D. Middelveld, Alteveer
H. Hengsteboer, Nieuw Leusen
A. van Gelder, Hoge Hexel
B. Brouwers, Noorbeek
A. van Gelder, Hoge Hexel
H. Hengsteboer, Nieuw Leusen
A. van Gelder, Hoge Hexel
C. Broers, Oisterwijk
J. van der Heijden, Dedemsvaart

‘Het lijkt wel of ze ieder jaar beter wordt.’
Job Vlastuin sprak zijn waardering uit
voor de negenjarige Griota 9, een Nirellodochter van Jo van der Heijden uit Dedemsvaart. Ondanks haar leeftijd bleef
Griota jeugd uitstralen en haar beenwerk was nog altijd fijn en correct van
stand. Ook qua bespiering over de rug en
in de achterhand vormde Ansje 40 (v.
Ebron) van Cees Broers uit Oisterwijk
geen bedreiging voor de titel. Als klap op
de vuurpijl werd Griota ook nog aangewezen als dagkampioene.
Het stierenveld was beperkt en ook hier
zegevierde Van Gelder. Comill, een Milordzoon uit Cobradochter Elza 7, was
bij de jonge stiertjes beter in beengebruik dan Roberto (v. Fred) van de familie
Boomkamp uit Enter. Bij de volwassen
stieren betrad alleen Parco (v. Ural) de
ring. De twee jaar oude stier van Van
Vught uit Oisterwijk was weliswaar de
enige titelkandiaat, maar liet zien over
voldoende maat te beschikken en toonde
een mooie bilspiering. l

De kampioenen
naam dier

geb.datum

vader

m.vader eigenaar, woonplaats

mannelijk
Jacelien’s Jop 6 AZ

26-08-2010

Jop

Karel 1

mts. v. Abeelen, Dorst

vrouwelijk
Thea 28
Kim van ’t Veerhuis
Margot van de oude Smitse
De Zuivelhoeve
Sara van het Pinkenveld
Nina
Tomka van de oude Smitse
Ingrid van het Veerhuis
Vera van de Flevohof
Renate 8
Ivanette van de oude Smitse

01-08-2010
08-07-2010
21-04-2010
26-01-2010
08-02-2010
17-10-2009
15-06-2009
18-05-2008
21-12-2006
13-10-2006
19-05-2006

Herman
Storm
Tom van ’t Veerhuis
Alex
Luc
_
Tom
Storm
Graaf Charlon
Egon 5
Bas

Sjoerd
Carlo 3
Eikoms
Egon 5
Wilbert
_
Bas
Carlo
Nico
Pieter 2
—

J. Verstappen, Dedemsvaart
J. Hoekman, Zalk
R. de Smit, Amstelveen
H.Dunnink, Rouveen
H. de Heus, Overberg
G. Keyl, Biddinghuizen
R. Smits, Amstelveen
J. Hoekman, Zalk
W. Keijl, Biddinghuizen
K. Tigchelaar, Wirdum
R. de Smit, Amstelveen

twee titelkandidaten bij de mini’s. De Hermanzusjes Thea 28 en Janske 150 vochten
voor de winst. Uiteindelijk trok Thea aan
het langste eind vanwege een mooiere belijning en, ook hier weer doorslaggevend,
een beter beenwerk. Bij de jonge dieren
tot twaalf maanden trok Margot van de
Oude Smitse van Roel de Smit uit Amstelveen de hoofdprijs naar zich toe. En al
was Tomka van de Oude Smitse van De Smit
de enige in de categorie één- tot tweejarigen, haar balans en mooi cilindervormige
middenhand zorgden wel dat ze uiteindelijk de titel Miss Toekomst verdiende.
De prijs voor de koeien ouder dan vier
jaar kon Renate 8 niet ontgaan. De best
ontwikkelde koe van Klaas Tigchelaar
uit Wirdum is een dochter van Egon 5,
een stier die in het project Naturlijk Luxe
bovengemiddeld scoort voor bekkenbreedte. Renate 8 had zelf nog nooit natuurlijk gekalfd, maar wat toonde ze een
mooie bespiering, hoogtemaat en veel
breedte op de ledenen. Dat het met het
beenwerk wel goed zat, werd duidelijk
toen ze de piste betrad: met ferme passen en nauwelijks te hanteren toonde ze
zich voor de jury, die Renate kroonde tot
algemeen kampioene vrouwelijk. l
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