K E U R I N G

Charolais, limousin en verbeterd roodbont houden gezamenlijke nationale

Warme sfeer en hete strijd
Samen maakt sterk, zo bleek op zaterdag 20 oktober tijdens het nationaal kampioenschap van het
limousin-, charolais- en verbeterdroodbontras. Door de krachten te bundelen was er in Putten een
fraaie hoeveelheid vee, er was veel publiek en bovenal waren er spraakmakende kampioenen.

En alhoewel Jörgens benadrukte dat de
kilo’s bij de stieren ook gedragen moeten worden door sterke botten vroeg hij
wel aandacht voor de vlees-botverhouding. ‘Die is wat Frans, voor productiedieren zoek je wat meer fijnheid voor

makkelijke kalvingen en minder slachtafval.’
Bij de oudere stieren was de conditie
nogal wisselend, zo constateerde Jörgens ook. ‘Je ziet dat een aantal dieren
zo uit de wei komt.’ De imponerende vijf

en een half jaar oude Cooper trok aan het
langste eind. De Nickelzoon uit de stal
van Kriek-Noordermeer wist met zijn
fraaie achterhand en een heel compleet
plaatje het kampioenschap bij de oudere
stieren op zijn naam te schrijven.

Verbeterd roodbont
Bijschrijver schopt het tot nationaal kampioen vrouwelijk

tekst Alice Booij

Charolais
Kampioenskoe Division vergezeld van tweelingkalveren
De zoogkoe-eigenschappen van de charolais werden tijdens de nationale keuring
nog eens extra onderstreept met een
vrouwelijke kampioen die maar liefst
twee kalveren meenam in de ring. Northlake Farms Nlf Division van de familie
Kriek-Noordermeer uit Oudenhoorn liep
zich al vaker in de kijker op keuringen.
Vorig jaar won ze ook de rubriek met
zoogstellen, dit jaar deed de tweedekalfs
Utrillodochter het opnieuw.
Met de tweeling Hetty en Hendrik (v. Virtuose) om haar heen wist Division ook

met overmacht het kampioenschap bij
de vrouwelijke dieren ouder dan twee
jaar op haar naam te schrijven. Het Duitse jurylid Wilfried Jörgens was vol lof
over de sterke en enorm ontwikkelde
koe: ‘Een topdier.’
Over de hele linie was Jörgens over de
vrouwelijke dieren goed te spreken. Ook
Gracieuse van de Helenahoeve van Peter van
Nieuwenhuijzen uit St. Philipsland bezat
de combinatie van kracht, bevleesdheid
en balans. Ze werd bij het jongvee kampioene met Florien (v. Trezegoal) van Dirk

Blaauboer uit Wijdewormer als reserve.
Bij de jongere stieren waren het de
hoornloze halfbroers Henkel van Texel en
Hobbit van Texel uit de stal van Veronne
Koot en Maarten Hogenbosch die de aandacht trokken. ‘Een bewijs dat hoornloze dieren ook topdieren kunnen zijn’, zo
voegde de jury toe.
Uiteindelijk was het Henkel die het kampioenslint kreeg omgehangen, vóór
Northlake Farms Nlf Goofy (v. Desert) van
familie Kriek-Noordermeer, die net iets
minder fijn was.

Gracieuse van de Helenahoeve (v. Don Juan),
kampioene vrouwelijk jongvee

Northlake Farms Nlf Division (v. Utrillo),
kampioene vrouwelijk ouder dan twee jaar

Cooper (v. Nickel),
kampioen bij de oudere stieren

Gertinus van Volenbeek (v. Tinus),
algemeen kampioen mannelijk

Sandra 5 (v. Herman),
algemeen kampioen vrouwelijk

Maarten van de Oude Smitse (v. Rocco),
Mister Toekomst

Met een krap aantal aanmeldingen voor
de landelijke keuring bij de verbeterd
roodbonten pakten de bestuurders van
het stamboek de telefoon om nog een
aantal fokkers warm te maken voor
de keuring. Een fokker die hieraan gehoor gaf was Gert Meijers uit Loosdrecht.
In een bijzonder sterk deelnemersveld
wist zijn Sandra 5 het algemeen kampioenschap bij de vrouwelijke dieren op
haar naam te schrijven. In de rubriek
wist de Hermandochter de wat lichter
bespierde, maar ook heel rastypische
Johanna 2 Az 55 (v. Romeo) van maatschap Van Abeelen uit Dorst achter zich
te laten.
Een zwaardere kluif had Sandra in de
kampioenskeuring aan een andere Van
Abeelenkoe: Jacelien 25 Az (v. Jochem). Zij
won in haar rubriek nipt van nog een an-

dere kanjer: Van ’t Veerhuis Ingrid van Jans
Hoekman uit Zalk.
Alhoewel Jacelien wat krom beenwerk
had, bewoog ze zich er prima op voort,
omschreef jurylid Adrie van Gent, die
uitgebreid de tijd nam om met een sterke toelichting ook de criticasters langs
de ring te overtuigen. Met haar harmonische bouw en buitengewone bespiering
won de minder grote Jacelien van Ingrid,
die wel enorm veel massa in de strijd
gooide, maar minder soepel stapte.
Een prachtige wedstrijd, die een vervolg
kende in de kampioenskeuring waar Jacelien Sandra tegenkwam. Ook hier waren het de benen die het breekpunt waren, de uitstraling van beide koeien was
enorm. En zo won Sandra 5 van succesvol bijschrijver Meijers.
Bij het stierenkampioenschap was het

een heel stuk gemakkelijker. Gertinus van
Volenbeek (v. Tinus) van Rozendaals Rosé’s
kwam als enige in de ring, maar wist te
imponeren met een heel goede ontwikkeling. Ontwikkeling is wel iets waar bij
verbeterd roodbont op moet worden gelet, zo gaf Van Gent aan. ‘De hoogtemaat
is een punt van aandacht.’ Voor Evert
Rozendaal was de koek nog niet op. Zijn
Gonda 11 van Volenbeek werd uitgeroepen
tot Miss Toekomst. Ondanks de magere
conditie toonde Gonda een heel rastypische bespiering.
Roel de Smit uit Amstelveen wist te scoren met zijn bedrijfsgroep en ook de Mister Toekomst kwam uit zijn stal. Roccozoon Maarten van de Oude Smitse mocht
iets sterker in de rug zijn, maar was al
een echte, complete stier: luxe, met een
sterke voorhand en brede achterhand.

Rubriekswinnaars keuring verbeterd roodbont (kampioenen vetgedrukt)

Rubriekswinnaars keuring charolais (kampioenen vetgedrukt)

categorie

naam

mannelijk

Hobbit van Texel
25-01-2012
Unico Sc
Henkel van Texel
15-01-2012
Unico Sc
Floran
19-12-2010
Saumur
Grenoble
15-05-2011
Dolancourt
Cooper
07-07-2002
Nickel
Gracieuse van de Helenahoeve
05-11-2011
Don Juan
Florien
10-12-2010
Trezegoal
Northlake Farms Nlf Fineke
03-05-2010
Utrillo
Beauty
12-10-2006
Romarin
Northlake Farms Nlf Division
07-12-2008
Utrillo
Northlake Farms Nlf Division met tweeling Hetty en Hendrik (v. Virtuose)
mts. L. en L. Noordermeer, Oudenhoorn

vrouwelijk

zoogstel
bedrijfsgroepen
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vader

categorie

naam

mannelijk

Bink van de Jacobushoeve
18-07-2012
Lauritz van Vredenburg
Jan van de Jacobushoeve
02-02-2012
Lauritz van Vredenbug
Maarten van de Oude Smitse
14-12-2011
Rocco
Gertinus van Volenbeek
16-10-2008
Tinus
Anne-Carine van de Jacobushoeve
26-06-2012
Lauritz van Vredenburg
Gonda 11 van Volenbeek
20-05-2012
Gerko
Coba 17
07-02-2012
Jacobar 28 Az
Tinkerbell
18-03-2011
Tom van ’t Veerhuis
Sophie van Halfweg
20-04-2010
Frans
Sandra 5
29-05-2009
Herman
Jacelien 25 Az
20-03-2007
Jochem 10 Az
Nelly 2
12-04-2009
Herman
Nelly 1
Tom van ’t Veerhuis
R. de Smit, Amstelveen
Lauritz van Vredenburg 							

eigenaar
Catharinahoeve bv, Den Burg
Catharinahoeve bv, Den Burg
D. Blaauboer, Wijdewormer
J. A. Rietveld, Leerdam
mts. L. en L. Noordermeer, Oudenhoorn
P. J. C. van Nieuwenhuijzen, St. Philipsland
D. Blaauboer, Wijdewormer
mts. L. en L. Noordermeer, Oudenhoorn
D. Blaauboer, Wijdewormer
mts. L. en L. Noordermeer, Oudenhoorn

vrouwelijk

zoogstel
met kalf
bedrijfsgroepen
afstammelingen van één stier

geb.datum

vader

eigenaar
mts. Van Abeelen-Zoontjes, Dorst
mts. Van Abeelen-Zoontjes, Dorst
R. de Smit, Amstelveen
Rozendaals Rosé’s, Putten
mts. Van Abeelen-Zoontjes, Dorst
Rozendaals Rosé’s, Putten
E. J. van de Bunt, Dronten
K. Tigchelaar, Wirdum (Fr.)
T. A. N. Veerman, Zuidoostbeemster
G. Meijers, Loosdrecht
mts. Van Abeelen-Zoontjes, Dorst
G. Meijers, Loosdrecht

mts. Van Abeelen-Zoontjes
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Limousin
Cowporation grijpt (bijna) alle titels

Gratia van ’t Hoogeveld (v. Mas du Clo),
kampioene vaarskalveren (op de foto rechts)

Ange (v. Nenuphar),
kampioen oudere stieren

Eloni (v. Bacchus),
kampioene koeien

De nationale limousinkeuring was zonder enige twijfel de show van Cowporation. Teus Dekker en zijn team haalden
bijna alle kampioens- en reservetitels
binnen. De enige die nog iets tegen de
hegemonie van de fokker uit Alblasserdam kon inbrengen, was maatschap
Buist-van der Goot uit Eelde: limousinfokbedrijf Van ’t Hoogeveld. Met de
nummer één in de catalogus, Gratia van ’t
Hoogeveld, bonden ze meteen de sportieve strijd aan. En met name door beter en
fijner beenwerk wist Gratia (v. Mas du
Clo) het kampioenschap binnen te halen
vóór Ginger, de Accentdochter van Cowporation.
Ook de reservetitel bij de oudere koeien
ging naar Eelde. Areltsje van ’t Hoogeveld
had pas op 26 september gekalfd en wist
bij de rubriek koeien met kalf de koppositie in te nemen, dankzij meer lengte en
fijnheid in haar bot. Zo kwam ze vóór de
kampioene van vorig jaar, Breiz Izel. Zij
was iets grover van bot en werd tweede.
Dat gaf de burger moed. In het kampioenschap kwam Areltsje echter Eloni (v.
Bacchus) tegen, die een van de sterkste
rubrieken bij de limousins op haar naam
schreef. Ze combineerde fijnheid met

een enorme ontwikkeling. ‘Een dier
waar gemakkelijk veel kilo’s op kunnen’, zo omschreef de jury de haast ideale limousin. En zo werd Eloni kampioene bij de koeien.
Bij de vaarzen waren het de Cowporationstalgenoten Faustine (v. Donquichot)
en Faenza (v. Adjudant) die elkaar tegenkwamen. Al in de rubriek liep Faenza
eruit met haar brede bekken en sterke
bespiering op schoft en rug. Vooral haar
extra bespiering leverde haar de titel op,
Faustine werd reserve.
De fijnheid van bot- en vleeskwaliteit
was voor de juryleden een belangrijk
punt bij de plaatsing. ‘We zochten dieren met veel bespiering, een breed bekken en een hoge staartinplant, zodat ze
lang kunnen doorgroeien zonder te vervetten. Dieren met wat grover beenwerk
zetten we terug in de rubriek’, vertelde
Addy Moree, die met Martien Oussoren
de dieren op volgorde zette.
Kwaliteit luidde dus het motto en die
kwam volop uit de Cowporationstal.
Veelzeggend hierbij was de bedrijfsgroep, die uit maar liefst elf dieren bestond en daarmee de volle lengte van de
ring vulde. De bespiering van de dieren,

in maximale conditie en tiptop getoiletteerd, was imponerend, overweldigend
haast. Voor het limousinstamboek zal
het een uitdaging zijn de leden te motiveren om de strijd aan te blijven gaan.
Bij de pinken was het Frankrijk tegen
Engeland, ook weer uit de Cowporationstal. De in Engeland geboren Georgia (v.
Anside Arnie) imponeerde in vleesmassa en correctheid, maar moest in de in
Frankrijk geboren Galilee (v. Neuf) haar
meerdere erkennen dankzij meer ontwikkeling en een dieper front van Galilee, die kampioene werd.
Bij de stieren was er ook een uit Engeland afkomstige stier die er met het eremetaal vandoor ging. Garnish (v. Wilodge
Cerberus) won bij de jonge stieren en viel
op met een enorme ronding in de bil,
fijnheid van bot en een prima stap.
Bij de oudere stieren was het het mixte
type van Flocon (v. Cacao) die met extra
lengte kampioen werd. En ten slotte
haalde Cowporation ook het kampioenschap bij de oudere stieren binnen. Ange
(v. Nenuphar) prolongeerde zijn titel van
vorig jaar met verve: hij was enorm ontwikkeld en bespierd en vooral ook voorzien van een perfect bekken. l

Rubriekswinnaars keuring limousin (kampioenen vetgedrukt)

categorie

naam

geb.datum

vader

eigenaar

mannelijk

Garnish
Flocon
Ange
Gratia van ’t Hoogeveld
Georgia
Galilee
Faenza
Eloni
Ankie van ’t Hoogeveld
Areltsje van ’t Hoogeveld
vrouwelijk: Feride, Cowporation
mannelijk: Ange, Cowporation
Cowporation

02-03-2011
20-10-2010
22-08-2005
29-09-2011
01-06-2011
24-01-2011
29-03-2010
25-03-2009
13-10-2005
06-10-2005

Wilodge Cerberus
Cacao
Nenuphar
Mas du Clo
Anside Arnie
Neuf
Adjudant
Bacchus
Mas du Clo
Mas du Clo

Cowporation, Alblasserdam
Cowporation, Alblasserdam
Cowporation, Alblasserdam
mts. Buist, Eelde
Cowporation BV, Alblasserdam
Cowporation, Alblasserdam
Cowporation, Alblasserdam
Cowporation, Alblasserdam
mts. Buist, Eelde
mts. Buist, Eelde

vrouwelijk

zoogstel
dier met de beste slachteigenschappen
bedrijfsgroepen
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