D I E R R E P O RTA G E

Blonde keuringsvedette Urielle du Moulin is met
828 kilo Nederlands zwaarste slachtkoe

Kampioenskoe
breekt slachtrecord

828 kg wijst het formulier aan

Ze was al acht keer de mooiste blonde d’Aquitainekoe van
Nederland, nu is Uriellle du Moulin ook de zwaarste slachtkoe
van Nederland. De tienjarige Ogredochter woog levend 1278 en
geslacht 828 kilo. Maar ze heeft bovenal heel goede dochters
nagelaten, vertelt eigenaar Hans Spekenbrink.
tekst Alice Booij

E

ens houdt het op, zelfs voor een meervoudig Nederlands blonde d’Aquitainekampioene. Op maandag 29 juli werd
de tienjarige Urielle du Moulin geslacht.
‘Ze had al drie jaar geen kalf meer gekregen’, vertelt haar eigenaar Hans Spekenbrink uit Hoge Hexel. ‘Ze kan dan maar
beter gezond en wel het erf afstappen
dan dat ze ligt weg te kwijnen in de wei.’
Eigenlijk is Spekenbrink er heel nuchter
over. ‘Uiteindelijk gaat ook een kampioenskoe naar de slager. En met zo’n gewicht is het meteen duidelijk dat koeien
die op de show goed presteren ook goede
slachtdieren zijn.’

Moeizame aankoop
Assurantie-adviseur Spekenbrink kan
zich nog goed herinneren dat hij Urielle
in Frankrijk kocht. ‘We waren bij veefokker Jean Louis Dubosc op zoek naar een
stier toen mijn oog viel op een heel jong
kalf.’
Het was de jonge Urielle, die nog bij haar
moeder Noblesse liep. Spekenbrink – altijd op zoek naar bijzonder en nieuw
bloed – wilde haar kopen. ‘Mijn oog viel
meteen op Urielle, ze had zoveel fijnheid, harmonie en kracht in de boven-

bouw’, vertelt hij nog onder de indruk.
‘Maar haar kopen lukte van geen kant,
we hebben zijn stier Texan wel gekocht
onder de voorwaarde dat Dubosc hem
eerst nog mee mocht nemen naar de
keuring.’
Op de keuring zag de Nederlandse blondefokker dat niet alleen de stier, maar
ook Noblesse en Urielle er waren. ‘Bedankt dat je ook Urielle hebt meegenomen, dan kan ze ook mee naar Nederland’, zei Spekenbrink tegen de fokker,
die daardoor even in verwarring raakte.
Dubosc ging overstag en voor 6000 euro
kwam het zes maanden oude kalf in
2003 naar Nederland.
Urielle groeide van kalf op tot een massale, zeer lange vaars en topkoe van 1,66
meter hoogte met 92 punten voor haar
algemeen voorkomen, waarvan 95 punten voor ontwikkeling. Spekenbrink
nam haar in totaal vijftien keer mee
naar een keuring. ‘Acht keer werd ze naIberique
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Urielle werd acht keer nationaal kampioen bij de blonde d’Aquitaines en groeide in de
afmestfase nog zo’n 2,5 kilo per dag

tionaal kampioene, dertien keer werd
ze algemeen kampioene.’
Mariënheem 2012 werd haar laatste optreden. ‘Op de shows heeft ze heel veel
betekend voor onze stal, maar in de fokkerij hebben we ook wel pech met haar
gehad’, vertelt de veehouder. ‘Van haar
tien nakomelingen gingen er twee dood
en we kregen te maken met blauwtong,
waardoor embryodrachten verloren gingen. Na haar laatste kalf, Elize du Moulin, was Urielle hormonaal van slag. We
hebben alles geprobeerd, maar ze wilde
daarna niet meer drachtig worden.’

2,5 kilo per dag groei

Hans Spekenbrink (links) en Peter Lutke Veldhuis
bij het enorme karkas, dat op de weegschaal
828 kilogram noteerde

Naast haar keuringssuccessen en excellente voorkomen blijkt Urielle ook aan
de slachtlijn te imponeren. De weegschaal gaf 828 kilogram aan, een slachtpercentage van 65 procent. ‘Zo’n zware
koe hebben we nog nooit geslacht’, vertelt Peter Lutke Veldhuis van de rundveegrossier VIT in Oldenzaal. ‘Voor haar
entrecote moet je wel een heel erg groot
bord hebben.’ De slager is vol lof over de
vleeskwaliteit van Urielle. ‘Haar vlees
was wel donkerder vanwege haar leeftijd, maar het was heel fijn van draad en
mooi zacht, net als van een jonge koe.’
Lutke Veldhuis geeft aan dat de koe in
een perfecte conditie naar zijn afmeststal kwam. ‘Veel keurings- of spoelkoeien komen al met behoorlijk wat vlees
hier om afgemest te worden, dan valt
het niet mee om er mooi vlees op te krijgen. Urielle was mager en ze had een
goede, grote buik. Zo kon ze veel vreten
en groeien, ik schat dat ze wel 2,5 kilo
per dag groeide.’ Daarvoor nam Urielle

wel zo’n 45 kilo voer per dag op, bestaande uit perspulp, mais, luzerne, tarwegistconcentraat, raap, soja, tarwe en
een mineralenmengsel. ‘Ze is 106 dagen
bij ons geweest en heeft tot de laatste
dag goed en veel gevreten. Bij veel oudere koeien zie je dat het stagneert, bij
Urielle niet. Daardoor is ze ook zo zwaar
geworden.’
Hij typeert haar als een ‘beste blonde
koe aan de haak’. ‘Ietsje rijp misschien,
maar zo hebben we de maximale kilo’s
gehaald en het vlees was perfect. Haar
vlees is voor de luxe-afzet versneden.’
Blondekoeien zijn geslacht tussen de
4,25 en 4,75 euro per kilo waard, wat betekent dat Urielle een waarde had van
zo’n 3750 euro.

Arielle: mooiste nalatenschap
Urielle laat een prachtige schare nakomelingen achter, zoals dochter Arielle.
‘Dat is mijn favoriet’, vertelt Spekenbrink. ‘Ze is nog beter dan haar moeder:
zo wens je je een blondekoe. En ja, ze is
door mijzelf gefokt, dat maakt het nog
specialer.’
De vijftien nakomelingen van de met 91
punten opgenomen Arielle scoren minimaal 86 punten voor exterieur, ongeveer
de helft ervan haalde een kampioenstitel naar de Du Moulinstal. ‘Ze spoelt altijd tien tot vijftien embryo’s per keer
en met hoge drachtigheidscijfers. Na het
spoelen is ze zelf ook altijd weer in één
keer drachtig. Ja, Arielle is eigenlijk
de mooiste nalatenschap van Urielle. Zij
heeft alles goedgemaakt, met haar fokken we verder om de veestapel te verbeteren.’ l
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