N a t i on a l e

V l e e s v e e k e u r i n g

Landelijke Vleesvee Manifestatie NVM keert terug naar haar roots

Afspraak in Zwolle
Op 29 oktober gaan 500 elitefokdieren uit acht vleesrassen de
competitie met elkaar aan. Met als ultieme bekroning een nationale

een centrale plaats krijgen en korter bij
de bezoekers geplaatst worden. Dat was
in Ermelo duidelijk niet het geval.’

kampioenstitel. De Nederlandse Nationale Vleesvee Manifestatie

Editie 2011

keert voor deze tweede editie terug naar de IJsselhallen te Zwolle.
tekst Guy Nantier

I

n 2009 lukte het de Federatie Vleesveestamboeken Nederland om opnieuw een
gezamenlijke keuring te organiseren: de
Nationale Vleesvee Manifestatie of NVM
was herboren. Locatie was toen het Hippisch Centrum te Ermelo. Anno 2011 zal
de NVM plaatsvinden in de IJsselhallen te
Zwolle. De IJsselhallen waren in een ver
verleden al het toneel voor gezamenlijke
nationale vleesveekeuringen. In de loop
der jaren nadien bleek het echter moeilijk om ‘alle kikkers in de kruiwagen te
houden’ en gingen meerdere stamboeken
hun eigen weg. Tot in 2009 onder impuls
van federatievoorzitter Willem Dijkstra
alle neuzen opnieuw in dezelfde richting
konden worden gezet.
Willem Dijkstra: ‘De locatie te Ermelo
was prima. Maar we liepen tegen een aantal praktische problemen aan. De locatie

bijvoorbeeld kon, inclusief de bijkomende
huur van tenten, maximaal 350 dieren
aan, zodat een voorselectie door de stamboeken noodzakelijk was.’

Meer dieren
Zodoende ging het dagelijks bestuur van
de federatie op zoek naar een accommodatie waar de problemen zich niet of minder zouden voordoen. Tijdens een oriënterend gesprek met de organisatie van de
IJsselhallen te Zwolle bleek dat er serieuze mogelijkheden waren om daar de volgende nationale vleesveemanifestatie te
houden.
Dijkstra: ‘De voordelen waren dat er, zonder voorselectie, per stamboek meer dieren ingezonden konden worden en dat
alles onder één dak kon worden gehouden. Ook de standhouders kunnen nu

Door de negen bij de federatie aangesloten vleesveestamboeken werden 500 dieren aangemeld voor deelname aan de
editie 2011. De stamboeken – Belgisch
witblauw, blonde d’Aquitaine, limousin,
verbeterd roodbont, piemontese, charolais, hereford en marchigiana – zullen elk
hun eigen individuele keuring hebben.
Het brandrode rund zorgt voor een demogroep. ‘Door de ruimere locatie hebben
we ook het programma kunnen uitbreiden met een keuring van bedrijfscollecties’, geeft Dijkstra nog mee. ‘Nieuw is
ook de aanduiding in elk ras van het dier
met de beste slachteigenschappen door
vleesveedeskundige Peter Lutke Veldhuis
van Vleesvee Integratie Twente.’
Naast de verschillende kampioenschappen vindt om 15.00 uur de algemene
kampioenskeuring plaats. Er worden dan
per ras negen vrouwelijke en negen mannelijke ‘algemene’ kampioenen aangeduid. Staatssecretaris van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie, Henk Bleker, heeft zijn komst reeds aangemeld om
de prijzen uit te reiken. l

NVM

p r ak t isc h

zaterdag
29 oktober 2011
Plaats:
IJsselhallen
te Zwolle (Ned.)
Aanvang rubriekskeuringen: 9.15 uur
Aanvang kampioenschappen: 15.00 uur
Toegangsprijs:
15 euro
Datum:

De IJsselhallen in Zwolle zijn direct gelegen aan de A28, en zijn
hierdoor vanuit alle windstreken
optimaal bereikbaar. Een groot
parkeerterrein voor 3000 parkeerplaatsen en de prima bewegwijzering vergroten de ‘autovriendelijkheid’ van IJsselhallen Zwolle.
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