F o k v e e v e rt o o n

Aantal inzendingen bij het charolaisras naar verwachting,
maar gehalveerd bij de limousins

Half geslaagd feest
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De afwezigheid van de zuidelijke provincies op de Nederlandse nationale limousinkeuring was zeer
voelbaar. De komst van nieuwkomer Teus Dekker (Cowporation bv) zorgde voor enig soelaas. Het
charolaisras was in aantal naar verwachting en toonde in het vrouwelijk vee goede kwaliteit.
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Maurice Moulin: ‘Goede vrouwelijke dieren met ontwikkeling, breedte en bespiering’

B

ij het charolaisras waren de rubrieken wisselend van kwaliteit. Het
Franse jurylid Maurice Moulin haalde de
beste dieren naar voren met accent op de
bovenbouw, broekbespiering en algehele
conditie.
In de categorie vrouwelijke jeugd wees
Moulin Evelien (v. Caviar) van Peter van
Nieuwenhuijzen aan als kampioene.
Deze jaarlinge op goed beenwerk bezit
ondanks haar prima ontwikkeling een
mooie achterhand. Vooral de sterke, brede ruglijn gaf de doorslag. Bij de mannelijke jeugd was er verdiende eindwinst
voor Eduard (v. Robustin) van Henk Kranenburg uit Appingedam. ‘Een goed uit-

gegroeid stiertje met voldoende bespiering in rug en broek’, luidde Moulins
commentaar. Een mooi verjaardagscadeau voor de pas eenentachtig jaar geworden fokker.
Bij de koeien ging de nationale driekleur
naar Division North Lake Farms (v. Ultrillo)
van maatschap Kriek en Noordermeer
uit Oudenhoorn. ‘Een sterke kampioene
met veel inhoud, een bovenbeste rug en
prima benen. En er staat een mooie kop
bovenop,’ aldus Moulin. Reservekampioene werd Verena (v. Passepartout) van
Gijs Gerritsen uit Leerdam. Een pittige
dame, die ook het Franse jurylid kon
bekoren, zij het dat hij de conditie te

schraal vond. Bij de stieren gaf de conditie eveneens de doorslag. Conform de
rubriekskeuring werd de in topconditie
verkerende Bobbie (v. Norman) van Cor
Zandvliet uit Spaarndam eindlaureaat
vóór Cooper (v. Nickelajec) van Peter van
Nieuwenhuijzen en Hans Rietveld.
In het algemeen vond Maurice Moulin
dat de vrouwelijke dieren van goed niveau waren. ‘Ze hebben een goede balans
tussen ontwikkeling, breedte en bespiering. De stieren toonden een mooie bespiering, maar missen toch wat uitgroei.
Een verbeterpunt is zeker de te schrale
conditie van sommige dieren voor een
nationaal niveau’, besloot Moulin.
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geb.datum
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m.vader

eigenaar, woonplaats

Eugenie
Dolly van ’t Hoogeveld
Van de Wals Anja
Vetlana
Urielle
Ed
Empereur
Beke

02-12-2009
15-01-2008
05-08-2005
13-09-2004
01-10-2003
12-10-2009
31-01-2009
17-03-2006

Utetamine LCO
Navarin MN
Mozart
Prodige
Leo
Vulkaan
Neuf
Valseur

Levien LCO
Housard
Jeansonnet
Mimosa
Hooker
Dauphin
Genial
Hoggar

mts. Holterman-Buis, Raalte
K. Buist, Eelde
J. ter Braak, Rietmolen
Cowporation bv, Alblasserdam
Cowporation bv, Alblasserdam
N. en E. Smit-Boeleman, Oosterwytweerd
Cowporation bv, Alblasserdam
Cowporation bv, Alblasserdam

Areltsje van ’t Hoogeveld

06-10-2005

Mas du Clo

Dauphin

K. Buist, Eelde

Fineke North Lake Farms
Fabienne
Evelien
Division North Lake Farms
Cyrano
Verena
Fresnes
Eduard
Don Juan
Bobbie

03-05-2010
13-01-2010
27-11-2009
07-12-2008
26-02-2007
12-04-2004
06-03-2010
03-12-2009
02-12-2008
22-12-2006

Ultrillo
Viking H.
Caviar
Ultrillo
Aine d’Azu
Passepartout
Cachemire
Robustin
Ballou
Norman

Olgado
Ultra
Viking H.
Olgado
Reims
Jiscar
Reims
Concile
Rabelais
Passepartout

mts. Kriek en Noordermeer, Oudenhoorn
J. Rietveld, Leerdam
P. van Nieuwenhuijzen, St. Philipsland
mts. Kriek en Noordermeer, Oudenhoorn
J. Rietveld, Leerdam
mts. G. Gerritsen-van Klei, Leerdam
J. Rietveld, Leerdam
H. Kranenburg, Appingedam
P. van Nieuwenhuijzen, St. Philipsland
C. Zandvliet, Spaarndam

Tabel 1 – Rubriekswinnaars nationale keuring limousin te Putten 2010 (kampioenen vetgedrukt)

Limousinras
Maatschap Cowporation in de kijker met ‘ander slag’ limousinvee

V

eertig jaar limousinstamboek. De
organisatoren van de nationale keuring droegen er een feestbloempje voor
op de revers van de jas. Het kon echter
niet verbergen dat de zuidelijke provincies massaal hadden afgehaakt vanwege
gerommel binnen het stamboekbestuur.

De kampioenen van links naar rechts: Eduard (v. Robustin), Bobbie (v. Norman), Division North Lake Farms (v. Ultrillo) en Evelien (v. Caviar)

Urielle (v. Leo), kampioene koeien
Beke (v. Valseur), kampioen stieren
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Slechts acht fokkers met veertig dieren
gingen daarom te Putten de strijd aan
om de nationale driekleur.
Een half feest was het niet voor Teus
Dekker, eigenaar van Cowporation bv uit
Alblasserdam. Zijn eerste deelname met
vijf dieren werd bekroond met vier 1aplaatsen en één 1b-plek. En als kers op
de taart verzilverde hij zijn deelname
met twee kampioenstitels.
Bij de koeien ging de eindwinst naar
Dekkers’ Urielle (v. Leo). Urielle is met
haar ongeveer 162 cm op kruishoogte
een enorme verschijning. Haar look is
meer type élevage, maar toch bezit Urielle voldoende bespiering en breedte in
het bekken. Haar secondante uit de rubriek, Areltsje van ’t Hoogeveld (v. Mas du
Clo) van Kor Buist uit Eelde, was minder
hoog, maar in de verhoudingen zeer
egaal gebouwd. Zij diende vrede te nemen met de reservetitel. Areltsje kreeg
wel de titel best bespierde Nederlandse
limousin toebedeeld.
Ook in de categorie stieren presenteerde
Teus Dekker met Valseurzoon Beke een
stier met een bijzondere afmeting: op
kruishoogte geschat op 170 cm. Een zelden geziene hoogtemaat in het limousinras. Beke bezit een diepe voorhand, een
goede lengte en een mooie broekbespie-

ring. De stier is bovendien vlot in de
gang. De donkere haarkleur is een minpuntje op rastypisch vlak. Het was dan
ook geen verrassing dat de tweekoppige
jury Addy Moree en Hans Toorneman
Beke de kampioenstitel toekende.
In de enige rubriek kalveren was er rubriekswinst en een nationale titel voor
Eugenie (v. Utetamine LCO) van maatschap Holterman-Buis uit Raalte. Eugenie is van het mixte type, bezit prima
beenwerk en is harmonieus in de lichaamsverhoudingen. De 1b-geplaatste
Edelsteen van ’t Hoogeveld (v. Housard) kon
op alle vlakken met Eugenie wedijveren
met uitzondering van de breedte in het
bekken. Edelsteen werd reservekampioene.
Ook bij de vaarzen was er slechts één rubriek. Hier haalde de fokkerij van ’t
Hoogeveld wel eindwinst met Navarindochter Dolly van ’t Hoogeveld. Met haar
prima mixte type, fijnheid en breedte in
het bekken ging zij de fel ontwikkelde,
maar minder breed gebouwde Ermance
(v. Adjudant) van Cowporation voor.
Jurylid Addy Moree vatte de keuring als
volgt samen: ‘Minder dieren, jawel, maar
topvee was er wel.’ De komst van Teus
Dekker met zijn ‘ander slag van vee’ is
zeker een aanwinst, aldus nog Moree. l
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