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De kampioenen met van links naar rechts: Grizela Malo, Grace du Moulin, Aurora, Asterix,
GG Figo en Heuvelland-Hublo

Jubilerend blonde d’Aquitainestamboek beloond met kwaliteit en animo

Hoog niveau in Mariënheem
In het niet-NVM-jaar zochten de stamboeken van blonde d’Aquitaine en piemontese opnieuw
de samenwerking voor een gezamenlijke nationale. Mede door het dertigjarig jubilieum van het
blondestamboek zagen om en nabij de 475 bezoekers veel kwaliteit bij beide rassen.
tekst Florus Pellikaan

Succesvolle zussen

Blonde d’Aquitaine
Nieuwe namen bestijgen het erepodium

T

ijdens de jubileumkeuring ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan
van het blonde d’Aquitainestamboek
werden herinneringen opgehaald tijdens een doorlopende presentatie op een
groot scherm. In de ring trokken de deel-

nemende blondes zich echter weinig aan
van het verleden. Op hoog niveau werd
er strijd gevoerd om de jubileumprijzen
en daarbij telden geen reputaties.
Niet Uriëlle, Fiona of Bolero grepen
de prijzen. Een deel van de oud-kampioe-

Aurora (v. Orion), kampioene koeien ouder dan drie jaar
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Oriondochter won vergezeld door haar
kalf Houston (v. Barbes) niet alleen de rubriek zogende koeien, maar ook het
kampioenschap koeien ouder dan drie
jaar, de eerste titel voor het beste in Nederland gefokte vrouwelijke dier en het
kampioenslint voor het vrouwelijke dier
met de beste slachteigenschappen. Het
was een mooi eerbetoon aan haar fokker
Jo Sas, die in 2010 overleed. Aurora was
bijzonder harmonisch gebouwd, voorzien van excellent beenwerk, een ruime
ontwikkeling, veel bil en een diepe rib.
Ze verwees daarmee bij de koeien ouder
dan drie jaar de sterk gebouwde Pion
Daisy (v. Orion) van Gerben Jouwsma uit
Dedemsvaart naar de reservestek.

2012

nen was ook niet aanwezig en andere
oud-kampioenen konden nu net de concurrentie niet aan, waardoor nieuwe namen het erepodium bestegen.
In bloedvorm stak bijvoorbeeld Aurora
van Ed en Marjan Neerincx uit Elst. De

Asterix (v. Rebelle), kampioen stieren ouder dan drie jaar

Bij de vrouwelijke dieren tussen de één
en drie jaar was eveneens sprake van een
uitlopende kampioene. Grace du Moulin
van Hans Spekenbrink uit Hoge Hexel
toonde zich een elegante vaars met veel
fijnheid en een lang en vlak bekken met
een goede staartaanzet. Niet alleen de
Franse juryleden Philippe Basta en JeanVincent Garat waren gecharmeerd van
de Berliozdochter, ook een aantal andere
buitenlandse gasten die als gelegenheidsjury de Miss Toekomst mochten
uitkiezen, kozen unaniem voor Grace.
Bij de vrouwelijke dieren tussen de één
en drie jaar werd Fine (v. Cauet Roz) van
Fredie van Dijk uit Voorst reservekampioene door haar ruime ontwikkeling en
fraaie ronding van de bil.
Grizela Malo (v. Armendarits) van Marcel
Gerritsen uit Maurik greep de titel in de
categorie tot één jaar. Ze toonde zich een
fijnbesneden, elegant dier met een fijne
bevleesdheid. Vanwege meer rastype
verwees ze de ruimer ontwikkelde Glace
(v. Cauet Roz) naar de reservestek. Fredie
van Dijk haalde daardoor met twee volle

zussen een zilveren plak binnen. Kampioene Grizela maakte ook onderdeel uit
van de zeer uniforme bedrijfsgroep van
Marcel Gerritsen. Zonder twijfel en volkomen terecht verkozen de Franse
scherprechters het rastypische jonge
vijftal tot beste collectie van de dag,
waaraan acht groepen deelnamen.

Figo prolongeert titel
Bij de stieren haalden vader Asterix
(v. Rebelle) en zoon GG Figo twee kampioenslinten binnen voor hun eigenaren
Henk en Johan Betting uit Emmen. De
beide in Denemarken geboren stieren
werden tot winnaars verkozen uit enkele kleine, maar indrukwekkende rubrieken. Asterix was volgens de jury de stier
die in de leeftijdsklasse ouder dan drie

jaar alles had. Hij imponeerde met zijn
ruime ontwikkeling, een diepe borst,
goede benen en perfecte kleur. De reservetitel ging naar Chamaco (v. Taolenn)
van Jef Flamand uit Heyenrath dankzij
zijn fraaie vleesaanzet. Met 1259 kilo
was hij ook de zwaarste stier.
GG Figo prolongeerde als enige blonde
zijn titel van vorig jaar in de categorie
stieren tussen de één en drie jaar oud.
Opnieuw waren zijn surplus aan lengte
en fraaie bevleesdheid over zijn rug en
van zijn bil ruim genoeg voor het goud.
De reservetitel ging opnieuw naar Flamand, dit keer succesvol met HeuvellandGalibier (v. De Niro), een evenredig gebouwde stier met veel fijnheid.
Bij de mannelijke dieren tot een jaar behaalde Flamand na twee zilveren plakken nu wel goud. Heuvelland-Hublo, zoon
van reservekampioen Chamaco, was een
ruim ontwikkelde stier, met een mooie
ronding in de bil en kracht in de rug. Het
bezorgde hem niet alleen het kampioenslint bij de jonge stieren, maar hij werd
ook verkozen tot het beste in Nederland
gefokte mannelijk dier. De reservetitel
bij de jonge stieren ging naar de mooi getekende en fijntypische Hugo JE (v. Ferrari) van Jan Eggerink uit Wierden.
De titel voor het mannelijke dier met
de beste slachteigenschappen ging niet
naar één van de succesvolle oude stieren,
maar naar de anderhalfjarige, fraai bevleesde en bijna 900 kilo wegende Zandvelder Grandeur (v. Rubio) van familie
Kleine-Schalen uit Linde.

Rubriekswinnaars keuring blonde d’Aquitaine (kampioenen vetgedrukt)

categorie
mannelijk

naam dier

Hugo JE
Heuvelland-Hublo
Gabion
Heuvelland-Galibier
GG Figo
Frans
Asterix
vrouwelijk
Hannelore
Grizela Malo
Glace
Garonne
Gabie
Grace du Moulin
Floralie
Fine
Emmely
Pion Daisy
Rabane
Aurora
beste slachteig. mnl. Zandvelder Grandeur
beste slachteig. vrl. Aurora
bedrijfsgroepen

geb.datum vader

m.vader

eigenaar, woonplaats

15-03-2012
01-02-2012
12-11-2011
03-04-2011
01-06-2010
03-02-2010
05-04-2005
11-03-2012
28-12-2011
29-10-2011
27-09-2011
11-03-2011
10-02-2011
08-09-2010
06-02-2010
01-02-2009
30-01-2008
14-07-2000
11-03-2005
04-04-2011
11-03-2005

Fauve
Lesongeur II
Okinawa
Bazooka
Horizon
Leo
Blondinet
Ultra
Vondel
Tresor
Ferrari
Sulky
Ronaldo du Moulin
Silvano JE
Tresor
Sirocco
Nutin
Lord
Ivar du Moulin
Aaron
Ivar du Moulin

J. Eggerink, Wierden
J. M. F. M. Flamand, Heyenrath
J. J. Betting, Emmen
J. M. F. M. Flamand, Heyenrath
J. J. Betting, Emmen
H. de Haas, Schagen
J. J. Betting, Emmen
Boerlanderij, Echten (Dr.)
vof M. B. J. Gerritsen, Maurik
F. M. van Dijk-Hendriks, Voorst
H. J. Visscher, Dalfsen
E. J. en M. Neerincx-Hendriks, Elst (Gld.)
J. A. G. W. Spekenbrink, Hoge Hexel
H. G. J. Stegeman, Laren (Gld.)
F. M. van Dijk-Hendriks, Voorst
G. en A. Blaauw, Doornspijk
G. Jouwsma, Dedemsvaart
P. N. van Zijl, Odijk
E. J. en M. Neerincx-Hendriks, Elst (Gld.)
L. en J.Kleine-Schalen, Linde (Dr.)
E. J. en M. Neerincx-Hendriks, Elst (Gld.)
vof M. B. J. Gerritsen, Maurik

Ferrari
Chamaco
Asterix
De Niro
Asterix
Tokapi
Rebelle
Colorado
Armendarits
Cauet Roz
Ronald
Cauet Roz
Berlioz
Atlas
Cauet Roz
Borsato
Orion
Gambetta
Orion
Rubio
Orion
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Piemontese
Norma 25 neemt nationale titel over van halfzus

A

l twee jaar achter elkaar was Norma 25 van Antonie van Gelder tot
kampioene verkozen in haar leeftijdsklasse. En ook nu won de Lotusdochter;
dit keer bij de jonge koeien. ‘Ze is een
voorbeeldkoe met haar goede ontwikkeling en bespiering, haar fijnheid, mooie
ronding van de bil en de rastypische
kop’, omschreef Job Vlastuin lovend de
gezamenlijke mening van hem en zijn
Italiaanse collega-jurylid Franco Serra.
Zonder maximale inspanning verwees
Norma daarom Griota 24 (v. Tyson) van
Henk Hengsteboer uit Nieuwleusen naar
de reservestek.
Een volgende uitdaging voor Norma 25
was het verdedigen van het algemeen
kampioenschap dat haar nu afwezige
halfzus Norma 22 vorig jaar behaalde. Ze
deed dat met succes, maar had daarbij
misschien nog wel de meeste tegenstand
van stalgenote Fridie 43. De fraai bespierde Jarnodochter heeft ook al een indrukwekkende palmares en verwees bij de
oudere koeien vanwege meer fijnheid
Uviata van de Kreitehei (v. Ural) van Cees
van de Nostrum en Bas Basemans uit
Oisterwijk naar de reservestek. Uviata

Norma 25 (v. Lotus), dagkampioene
Zuco v.d. Kreitehei (v. Guuso), kamp. stieren
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De winnende bedrijfsgroep van Cees van de Nostrum en Bas Basemans

voerde op haar beurt wel de winnende
bedrijfsgroep aan.
Bij de vrouwelijk dieren tussen de een en
twee jaar had Van Gelder drie dieren in
het finalekwartet, maar de titel ging aan
hem voorbij. Jan Dekker uit Veeningen
won met Mirjam (v. Maestro) vanwege
haar surplus aan ontwikkeling, kracht
in de bovenbouw en rondingen. Norma
29 (v. Natale) van Van Gelder werd reserve. Natalehalfzus Marieke van Ad van
Vught uit Oisterwijk won in de categorie
acht tot twaalf maanden. De lang gebouwde en fraai bespierde Marieke
kreeg verrassend Griota 26 van Hengsteboer aan haar zijde. De Orlandodochter
eindigde in de rubriek nog op een 1bpositie, maar de pauze had haar goed
gedaan waardoor ze in de strijd om het
eremetaal alsnog in beeld kwam.
Bij de jonge kalveren tot acht maanden
was er opnieuw succes voor Hengsteboer
en na twee reservetitels won hij nu het

goud. Griota 27 (een Lincolndochter uit
reservekampioene Griota 24) straalde de
potentie uit tot een zware koe met zeer
goed beenwerk uit te kunnen groeien.
De reservetitel ging naar de fijntypische
Norma 32 (v. Orgoglio) van Van Gelder.

Klein aantal stieren
Helaas was het aantal deelnemende stieren bij de piemontesekeuring bijzonder
klein en de wel aanwezige stieren waren
allemaal jonger dan een jaar. Desondanks waren Vlastuin en Serra positief
over de kwaliteit van de jonge stieren.
Daarin speelde de uiteindelijke kampioen Zuco van de Kreitehei (v. Guuso van de
Kreitehei) zeker een positieve rol. Vanwege een fraaie bespiering over de rug
en in de achterhand liep de pupil van
Van de Nostrum en Basemans er duidelijk uit. De ruim ontwikkelde en lange
Alessandro (v. Ostu) van Van Gelder werd
reservekampioen. l

Rubriekswinnaars keuring piemontese (kampioenen vetgedrukt)

categorie naam dier

geb.datum vader

m.vader

eigenaar, woonplaats

mannelijk

16-07-2012
30-03-2012
17-11-2011
20-05-2012
03-03-2012
10-02-2012
30-11-2011
09-05-2011
20-12-2010
06-12-2009
15-04-2007
11-04-2005

Delano
Cobra
Ibrido
Decibel
Tyson
Clinton
Omero
Cobra
Bonito 47
Ergo
Omero
Ergo

H. J. Seinen, Balkbrug
A. van Gelder, Hoge Hexel
C. v.d. Nostrum en J. Basemans, Oisterwijk
P. A. Pijpker, Marum
H. Hengsteboer, Nieuwleusen
J. H. Nijhof, Holten
A. M. van Vught, Oisterwijk
A. van Gelder, Hoge Hexel
J. H. Dekker, Veeningen
A. van Gelder, Hoge Hexel
A. van Gelder, Hoge Hexel
C. v.d. Nostrum en J. Basemans, Oisterwijk
H. J. Seinen, Balkbrug
C. v.d. Nostrum en J. Basemans, Oisterwijk

Jan 7
Alessandro
Zuco v.d. Kreitehei
vrouwelijk Briscola P3
Griota 27
Marian 11
Marieke
Norma 29
Mirjam
Norma 25
Fridie 43
Uviata v.d. Kreitehei
zoogstellen Jane en Jan 7
bedrijfsgroepen
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Principe
Ostu
Guuso v.d. Kreitehei
Oslo
Lincoln
Orlando
Natale
Natale
Maestro
Lotus
Jarno
Ural v.d. Kreitehei

