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gekr akeel in en om de showring te Zwolle

at als een kleurrĳk huis
De Nationale Vleesvee Manifestatie te Zwolle staat met acht deelnemende vleesveestamboeken als
een kleurrĳk huis. De derde editie van de NVM werd opnieuw druk bezocht. De keurmeesters van
dienst leverden puik werk af zonder gemor in en om de keuringsring. Feest voor iedereen. De acht
vleesveestamboeken leverden fraaie kampioenen af. Het blonde d’Aquitaineras kende de grootste
aanhang. De publieksprĳs was dan ook een gemakkelĳke prooi voor hun kampioene.
teksten Alice Booĳ, Annelies Debergh, Jaap van der Knaap, Guy Nantier, Florus Pellikaan
foto’s Annelies Debergh, Harrie van Leeuwen, Guy Nantier, Florus Pellikaan, Kristina Waterschoot
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Belgisch witblauw
Klein deelnemersveld bĳ witblauw,
kwaliteit vrouwelĳk vee hoog

H

et hoort gezegd. Het aantal ingeschreven witblauwe fokdieren
op de NVM lag laag. Waar de catalogus oorspronkelĳk van 82 inzendingen sprak, zorgden 21 afwezige dieren alsnog voor een flink uitgedund
deelnemersveld.
De kwaliteit van het witblauwvee
kreeg er niet onder te lĳden in Zwolle.
Dat de vrouwelĳke dieren gemiddeld
hoger scoorden dan hun mannelĳke
tegenhangers, zal geen enkele toeschouwer tegenspreken. De twee enige stierenrubrieken toonden dan wel
fraaie kopnummers, de variatie en
het verloop in de reeks was groot.
Een uitgesproken kopnummer was de
jonge stier Damocles van ’t Kookshof. De
Sheriffzoon van Bart Hoogeveen uit
Dreumel toonde een fraaie ronde rib
en combineerde die met een rond en
breed bespierde achterbil. Met name
de breedte in de voorhand gaf de
jeugdige stier het voordeel boven de
donkere Adajiozoon Albert van Albert
Soede uit Ter Aar. In deze volgorde
herbevestigden juryleden Roger Monbaliu en Bernard Beusmans de van
oorsprong Belgisch gefokte Damocles
als kampioen, Albert kreeg de reserverol.
Uit één en dezelfde fokstal afkomstig
waren de kopnummers uit de daaropvolgende reeks oudere stieren. Frero
van Boszicht (v. Imperial) van Hendrik
van Mierlo uit Someren en Milan van
Boszicht (v. Adajio), in eigendom van
Gerben Endeman uit Ruurlo, kwamen
naast elkaar te staan. De fraai ronde
achterbil gaf uiteindelĳk Frero van
Boszicht het voordeel. Met slechts één
reeks te gaan voor het kampioen-

schap kreeg de 1b geplaatste Milan van
Boszicht het reservelint om de borst.

Vleesrĳke Vanessa
Bĳ de jongste categorieën vaarzen eindigden drie Adajiodochters in de finale. Zo
won eerder op de dag Adajiodochter Ovana van Ronald Wolters uit Lievelde het
pleit van halfzus Gracia Schutten van Andries Jan Reurink uit Oldebroek op basis
van haar complete bouw en de extra
breedte in de voorhand.
Met Fabiola van de Grotewaard was nog een
Adajiodochter present in de eindstrĳd. De
pupil van maatschap Vonk uit Noordeloos
kon in massa niet op tegen Vanessa van de
Gouden Polder, een Attributtelg van Eric
Van de Pol uit Waterlandkerkje. Haar
fraai ronde rib, de lengte en de brede bespiering van voorhand over de rug tot de
achterhand imponeerden danig. Het driekleurenlint kwam ontegenzeglĳk om de
borst van Vanessa, het reservelint om Fabiola.
Het viel op. Wel vaker kwam nafok van
Adajio de Bray tegenover nafok van Imperial de l’Ecluse uit. En telkens weer leidde
dat tot enkele stevige duels in de frontlinies.
Bĳ de vaarzen tussen acht en twintig
maanden was er onder meer de strĳd
tussen Bananarama 2 van de Bremberg (v.
Adajio) van Frank van Hest uit Moergestel
en Van de Biezen Hetty 11 (v. Imperial) van
vleesveebedrĳf Van Erp uit Aarle-Rixtel.
De Adajiodochter blonk letterlĳk in vleesaanzet en breedte en klom al snel naar de
hoogste positie. Hetty 11 kwam in eerste
instantie op de tweede plek, maar de jury
twĳfelde: voor de breedte scoorde Bananarama 2 wel, maar de Imperialtelg beschikte over een veel fĳner vel en liep

De kampioenen
Kampioen mannelĳk < 12 maanden en algemeen kampioen mannelĳk: Damocles van ’t Kookshof
(v. Sheriff) van Bart Hoogeveen
uit Dreumel
Kampioen mannelĳk > 12 maanden: Frero van Boszicht (v. Imperial) van Hendrik van Mierlo uit
Someren
Kampioene vrouwelĳk < 8 maanden en algemeen kampioene vrouwelĳk: Vanessa van de Gouden
Polder (v. Attribut) van Eric van de
Pol uit Waterlandkerkje
Kampioene vrouwelĳk 8-20 maanden: Van de Biezen Hetty 11 (v.
Imperial) van vleesveebedrĳf Van
Erp uit Aarle-Rixtel
Kampioene vrouwelĳk 20-36
maanden: Gaëlle van de Ĳzer (v.
Germinal) van Bart Hoogeveen uit
Dreumel
Kampioene vrouwelĳk > 36 maanden: Savita van de Gouden Polder
(v. Colos) van Eric van de Pol uit
Waterlandkerkje
Kampioen zoogstellen: Savita en
Vanessa van de Gouden Polder van
Eric van de Pol uit Waterlandkerkje
Kampioen bedrĳfsgroepen: familie
Huiskamp uit Emst

vlotter door de ring. Na nog een keer extra lostrekken was het duidelĳk: Hetty 11
won het pleit van Bananarama 2, een
keuze die in het kampioenschap herbevestigd werd met de kampioenstitel voor
Hetty 11 en de reserverol voor Bananarama 2.
Meerdere keren waren uit België geïmporteerde dieren aan zet in de strĳd. In de
finale van de vrouwelĳke dieren tussen

Jan Dĳkhuizen: ‘Het zou mooi zĳn om hier zelf een keer te staan’
Als een aandachtig toeschouwer volgde
Jan Dĳkhuizen uit Doornspĳk de verschillende witblauwrubrieken in Zwolle.
‘Het was mooi om erbĳ te zĳn’, klinkt hĳ
enthousiast. Dĳkhuizen heeft een bouwbedrĳf, houdt zelf nog geen dieren, maar
is wel erg geïnteresseerd. ‘Ik hou van
chique beesten. Mooi bespierde dieren
spreken me aan.’
Van een echt voorkeursnummer was er
geen sprake. ‘De Attributdochter sprak
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me wel erg aan, maar ik heb niet een
specifieke favoriet. Ik zoek er gewoon
per rubriek de beste uit.’
Het is een droom om zelf vee te houden
en een keer op een dergelĳke wedstrĳd
te staan met een goed dier aan de hand.
‘Voorlopig stel ik het uit, omdat ik er te
weinig tĳd voor heb. Als je op dit niveau
wilt deelnemen, moet je er echt voor
gaan. Maar het zou wel mooi zĳn om
hier zelf een keer te staan.’
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Damocles van ’t Kookshof (v. Sheriff), kampioen jonge stieren

20 en 36 maanden tekenden drie van de
vier inzendingen voor Belgische en dus
oranjegekleurde oorflappen.
Met Relique de Saint Fontaine (v. Héroïque)
van de familie Boerkamp uit BeemteBroekland was een grote, gerekte koe aan
zet. De lange Braeckje 34 (v. Harisson) van
Albert van Milligen uit Harskamp – de
enige Nederlandse in de strĳd – kon geen
weerstand bieden aan de massa van Relique. Dat was anders met Gaëlle van de Ĳzer
van Bart Hoogeveen. De Germinaldochter
toonde een opmerkelĳke vleesaanzet,

Frero van Boszicht (v. Imperial) , kampioen oudere stieren

veel breedte en een imposante achterhand met een fraai ingeplante staart.
Juist op dat punt kreeg Riposte de SaintFontaine (v. Germinal) van Andries Jan
Reurink het nakĳken. In het kampioenschap viel de jury voor de vleestypische
Gaëlle, Relique stapte in haar kielzog.
Bĳ de oudste categorie waren opnieuw
twee rubrieken te zien, wat weer vier
deelnemers aan de titelstrĳd opleverde.
Geen twĳfel was mogelĳk: Savita van de
Gouden Polder (v. Colos) van Eric van de Pol
had haar beste vleesjurk aangetrokken.

Ze was niet de grootste, maar de diepte in
de achterbil leek ongenaakbaar en ook de
kwaliteit in vlees was superieur. Op den
Berg Vital (v. Heros) van maatschap Den
Berg uit Sint-Oedenrode kreeg de tweede
plek in de reeks, bĳ de finale greep Van de
Breesteeg Lila (v. Occupant) van Bart Hoogeveen de reservestek. Voor Van de Pol
was de zegereeks compleet: na het beste
zoogstel scoorden moeder en dochter Vanessa en Savita niet alleen de zege in hun
categorie. Vanessa trok ook nog eens met
de algemene titel huiswaarts. l

Vanessa van de Gouden Polder (v. Attribut), algemeen kampioene

Van de Biezen Hetty 11 (v. Imperial), kampioene jonge vaarzen

Gaëlle van de Ĳzer (v. Germinal), kampioene oudere vaarzen

Savita van de Gouden Polder (v. Colos), kampioene koeien
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Limousin
Volume middenhand het stokpaardje
van limousinkeurmeester Robert Duhr

D

e aanvang van de elitekeuring
in het limousinras kende bĳ de
start een twĳfelend verloop. Keurmeester van dienst, de Luxemburger Robert Duhr, had moeite met de
plaatsing in de eerste rubriek met
kalveren: waar Habitha (v. Ulys-Mn)
van Nic van Gerwen uit Heeze aanvankelĳk op de eerste stek stond,
werd ze later voorbĳgestreefd door
stalgenote en halfzus via vader Ulys,
Hannie. Habitha kwam terug op 1a,
maar moest wat later opnieuw haar
eerste plaats inleveren voor Hannie
omdat zĳ meer capaciteit in de middenhand liet zien.
In de tweede rubriek keurde de
Luxemburger kordater en plaatste
hĳ Hyacinth (v. Oscar Lco) van Kees
Hietberg en Tineke Dĳk uit Wĳhe op
1a zonder te wĳzigen. De op 1b gezette Burnbank Honey (v. Carmorn
Dauphin) van Cowporation uit Ablasserdam presenteerde een tafel van
een rug, een prima bespiering in de
achterhand en een breed bekken,
maar de dikte van het bot speelde in
haar nadeel.

Ruim tussenstuk
In de daaropvolgende rubriek vaarzen kon grootinzender Cowporation
dan toch een eerste zege opstrĳken
met Genoise. Deze Accent-Mn-dochter
is een heel fraaie verschĳning: ontwikkeld in hoogtemaat en lengte, be-

spierd en begiftigd met fĳn beenwerk.
Ook hier benadrukte Robert Duhr de
goede capaciteit in de middenhand. Het
zou een keuring lang zĳn handelsmerk
worden, soms ten nadele van de bespiering. De tweede rubriek vaarzen was een
moeilĳke klus voor de keurmeester.
Voor de 1a-plek streden twee heel goed
ontwikkelde vaarzen met een goed bekken en bespiering in de broek. Guilette (v.
Elephant) van maatschap Vromans bezat
een beter volume in de middenhand.
Trueman Grazia (v. Hatcliff Vermont) van
Cowporation showde meer upstanding
en vleestype. Duhr beslechtte het pleit in
het voordeel van Guilette.

Twee druppels water
De rastypische Elcke (v. Mozart) van Gert
Jan de Wilde uit Anerveen veroverde de
eerste zege in de rubrieken koeien. De
mooie lichte, rastypische kringen rond
de ogen en de snuit en het regelmatig
gebouwde bekken waren hier doorslaggevend. De tweede rubriek koeien was
een prooi voor Breiz Izel (v. Neuf) van andermaal Cowporation. De harmonie in
lichaamsmaten met een diepe middenhand en een goede bespiering in de achterhand maakten haar rubriekswinnares van een groep uitstekende koeien.
Breiz Izel zou later op de dag ook nog de
titel van dier met de beste slachteigenschappen toegewezen krĳgen.
Bĳ de zoogstellen mocht Cowporation
opnieuw juichen. Dit maal om Eclaire (v.

De kampioenen
Kampioenen vrouwelĳk
Hannie (v. Ulys-Mn), N. van Gerwen, Heeze
Hyacinth (v. Oscar Lco), K. Hietberg en T. Dĳk, Wĳhe
Genoise (v. Accent-Mn), Cowporation, Ablasserdam
Guilette (v. Elephant), mts. A. en
M. Vroman, Tilburg
Elcke (v. Mozart), G. de Wilde,
Anerveen
Breiz Izel (v. Neuf), Cowporation,
Alblasserdam
Eclaire (v. Bacchus), Cowporation,
Alblasserdam
Algemeen kampioene: Corien (v.
Valere), K. Buist, Eelde
Kampioenen mannelĳk
Henk (v. Ecuador), M. van Lievenoogen, Soerendonk
Ampertaine Gigolo (v. Commander), Cowporation, Ablasserdam
Algemeen kampioen: Calypso (v.
Talc), Het Limousinhof/Cowporation, Biervliet

Bacchus) en haar kalf Cowporation Ibis (v.
Diapason). ‘Een super kalf met lengte,
diepe middenhand en een mooie bespiering,’ aldus het commentaar van keurmeester Duhr. Een zege was er ook voor
Corien (v. Valere) van Kor Buist uit Eelde.
Corien werd vergezeld door haar kalf Ien
van ’t Hoogeveld (v. Fortiche) dat als twee
druppels water leek op haar moeder.
Corien liep vóór Taitje van ’t Hoogeveld

Addy Moree volmondig eens met beslissingen van collega Duhr
Addy Moree
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‘De plaatsing van de dieren was geheel
in lĳn met de uitgezette koers door het
Nederlands Limousinstamboek,’ becommentarieert Addy Moree het werk van
de keurmeester van dienst, de Luxemburger Robert Duhr. Moree is zelf ook
keurmeester in het limousinras. ‘Het
stamboek gaat voor een dubbeldoeldier
met extra bespiering, het mixte-vleestype. Duhr volgde die lĳn zonder in extremen te vervallen en had daarbĳ bĳzonder veel oog voor de functionele
eigenschappen zoals beenwerk, capaciteit in de middenhand en bekkenbouw.
Toegegeven, soms ten nadele van de bespiering. Maar ik kan mĳ in zĳn beslissingen heel goed vinden.’

Robert Duhr
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Genoise (v. Accent-Mn), reservekampioene vrouwelĳk

(v. Housard). Taitje was met haar elf jaar
de oudste limousin te Zwolle, maar Corien was aansprekender in aanblik door
de betere verhoudingen in haar body en
fĳnheid in het bot.

Niet vader, wel zoon
Bĳ de stieren ging een eerste zege naar
Henk (v. Ecuador) van May van Lievenoogen uit Soerendonk. Ampertaine Huntmans (v. Ampertain Elgin) van Cowporation diende ondanks een goed vleestype
en een goede bespiering vrede te nemen
met een tweede plek vanwege minder
fĳn beenwerk en minder diepte in de
flank dan Henk.
Ampertaine Gigolo (v. Ampertain Commander) bracht Cowporation opnieuw
wat feestvreugde door een rubriekszege
binnen te halen met meer volume in
de middenhand dan zĳn stalgenoot Iron-

Corien (v. Valere), algemeen kampioene vrouwelĳk, met haar kalf

stone Goldeneye (v. Wilodge Vantastic).
De oudste rubriek stieren werd gewonnen door Calypso (v. Talc) in eigendom
van Het Limousinhof uit Biervliet en
Cowporation. Enige jaren geleden had
Het Limousinhof een aankoopoptie op
vader Talc, maar de blauwtongsituatie
toen in Frankrĳk verhinderde de export.
Calypso, vorig jaar nog 1a op de nationale keuring te Saint Gaudens in Frankrĳk, mocht wel naar Nederland.

Driekwart kampioenen import
De kampioenskeuring in het limousinras week wat af van die bĳ de andere
vleesrassen in Zwolle. Er werden slechts
twee algemeen kampioenen, koeien en
stieren, met respectievelĳk twee algemeen reservekampioenen aangeduid.
In het vrouwelĳk vee was er eindwinst
voor de Valeredochter Corien van Kor

Ampertaine Gigolo (v. A.Commander), reservekampioen stieren

Buist uit Eelde. Reservekampioene werd
het Franse importproduct Genoise (v.
Accent-Mn) van Cowporation uit Alblasserdam. Bĳ de stieren ging de nationale
driekleur naar Calypso, eveneens een
Frans fokproduct van Het Limousinhof
in mede-eigendom met Cowporation. De
reservetitel was met Ampertaine Gigolo
van Cowporation voor een Engels fokproduct. Slechts één op de vier kampioenen werd dus op Nederlandse bodem
gefokt.
In totaal namen zo’n vĳftig elitefokdieren deel aan de nationale, ingezonden
door negen fokbedrĳven.
De beste bedrĳfscollectie werd neergezet
door maatschap Cowporation. Fokbedrĳf ’t Hoogeveld uit Eelde eindigde op
de tweede plek. Kees Hietberg en Tineke
Dĳk uit Wĳhe eindigden met hun fokvee mooi derde. l

Calypso (v. Talc), algemeen kampioen stieren
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Marchigiana
Volwaardige keuring voor marchigiana

De kampioenen
Kampioen mannelĳk tot 15 maanden: Bastion (v. Damasco) van B.
ter Maat uit Halle
Kampioen mannelĳk tot 5 jaar en
algemeen kampioen stieren: Rĳken’s Zlatan (v. Palio) van F. Leenders uit Demensvaart
Kampioene vrouwelĳk tot 1 jaar:
Ceriel (v. Valdimiro) van H. Koenderink uit Haaksbergen
Kampioene vrouwelĳk 1 tot 2 jaar:
Bella (v. Zlatan) van F. Leenders uit
Dedemsvaart
Kampioene vrouwelĳk 2 tot 3 jaar:
Ariane (v. Damasco) van B. ter
Maat uit Halle
Kampioene vrouwelĳk 3 jaar en
ouder en algemeen kampioene:
Quercia (v. Erode) van W. van
Kasteren uit Schĳndel

Kampioen stieren Rĳken’s Zlatan is een imponerende verschĳning

M

et 25 dieren van zeven inzenders was de nationale keuring
van het marchiginanaras dit jaar nagenoeg verdubbeld ten opzichte van
twee jaar geleden. Dat was een mooie
opsteker voor het ras, volgens jurylid Johan Onderdĳk, die samen met
Jentje van Boven de prĳzen keurig
verdeelde over meerdere inzenders en
onder meer kritisch keek naar de keuringsconditie.
In goede keuringsconditie was Rĳken’s
Zlatan in elk geval. De Paliozoon van
Frits Leenders uit Dedemsvaart imponeerde van kop tot staart met zĳn ontwikkeling, lengte, diepte, en vleesexpressie. De bascule wees ’s morgens
1080 kilo aan en Zlatan was daarmee
duidelĳk beter bespierd dan Valentino
(v. Damasco) van de familie Buĳze uit
Oostburg. In de strĳd om het algemeen kampioenschap mannelĳke dieren liep ook Valentino’s volle broer
Bastion, een Damascozoon van Bertus
ter Maat uit Halle. Bastion was breed
in het front, maar miste de laatste
ontwikkeling en moest zĳn meerdere
erkennen in de stĳlvolle Zlatan.

tweejarige dieren, en dat ging ten koste
van Birke de Koenderĳ van de familie Koenderink uit Haaksbergen. Birke (v. Umberto) kreeg vooral lof toegezwaaid vanwege
haar ĳzersterke benen. Koenderink had
nog meer succes met zĳn Ceriel (v. Valdimoro), die in de klasse tot een jaar de titel
pakte.
Bertus Ter Maat had veel dieren meegenomen naar Zwolle en hĳ trok aan het langste eind in de klasse twee- tot driejarige
dieren. Zĳn Ariana (v. Damasco) was breed
in het bekken, bezat iets steiler beenwerk, maar straalde veel kracht uit.

Geen titelprolongatie voor Romy
Met Victoria (v. Orione) en Romy (v. Erode)
bracht Ter Maat twee fraaitypische koei-

en in de strĳd om de titel voor de oudere
koeien. Victoria’s sterke eigenschappen
waren haar ontwikkeling en jeugdige
voorkomen, terwĳl Romy, de kampioene
van twee jaar geleden, het juist moest hebben van haar kracht in het skelet. Victoria
won haar rubriek, maar dat lukte Romy
niet. Een titelprolongatie zat er daardoor
niet in, omdat Romy niet soepel door de
ring stapte. De oudste koe van de keuring,
de negen jaar oude en karaktervolle Quercia (v. Erode) van Wim van Kasteren uit
Schĳndel rook haar kans. Met haar sterke
beenwerk, rastypische uitstraling en goede bespiering trok ze niet alleen de rubriekszege en het kampioenschap oudere
dieren naar zich toe, maar even later ook
het algemeen kampioenschap. l

Negen jaar oude Quercia (v. Erode) wint het algemeen kampioenschap vrouwelĳk

Breed van voor tot achter
Dat Zlatan niet alleen fraai was, maar
ook rastypische nazaten kan afleveren, bewees hĳ met zĳn dochter Belle.
Leenders had met haar een sterk ontwikkelde pink. Belle, breed van voor
tot achter, won de titel bĳ de een- tot
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Hereford
Griffith en Extrovert winnen herefordkeuring

De kampioenen
Kampioene vrouwelĳk jongvee:
Horstinge Ilura P (v. Empire 23)
van H. Kuipers, Erm
Kampioene koeien en algemeen
kampioene vrouwelĳk: Horstinge
Griffith 6998 P (v. Santos) van H.
Kuipers, Erm
Kampioen mannelĳk: Auckval
Extrovert 738d H (v. Barnstormer)
van A. Goedbloed, Veere

Horstinge Griffith 6998 P wint kampioenstitel vrouwelĳke dieren

M

et zĳn cowboyhoed was het
Amerikaanse jurylid Peter Budler een opvallende verschĳning in de
herefordring. Budler zette de dieren
vakkundig op een rĳ en gaf graag een
uitgebreide toelichting. Die tĳd werd
hem niet altĳd gegund, maar hĳ
maakte duidelĳk dat hĳ op zoek was
naar functionele, sterke dieren met
goede moedereigenschappen. Daarom nam hĳ in zĳn oordeel zelfs ook
de uierkwaliteit mee. ‘Er is een grote
toekomst voor de hereford voor de
uitgestrekte landerĳen in Oost-Europa. Maar dan moeten we wel zorgen
dat we zelfredzame koeien fokken
die van ruwvoer voldoende vlees,
maar ook voldoende melk voor het
kalf kunnen maken.’
Volgens Budler voldeed Horstinge Ilura P aan deze eisen. Ilura (v. Empire
23e) van Henk Kuipers en Sonja Oost
uit Erm won het kampioenschap bĳ
het vrouwelĳk jongvee vanwege haar
stĳl en balans en de betere voorhand
dan Schroorsma Laura 4 (v. Leo P) van
Bertus Faber uit Marrum.

om de loftrompet te steken over Horstinge Griffith 6998 P. De Santosdochter van
Kuipers bezat veel breedte- en dieptematen, maar etaleerde nog voldoende ‘vrouwelĳkheid’ zo vond Budler. Ook stalgenoot en halfzus, via vader Santos,
Horsinge Edenhope 6973 meldde zich in de
finale. In Dalfsen werd Edenhope nog
kampioene en ook nu toonde ze veel
breedte in de rugpartĳ en sterk beenwerk. Maar Budler benoemde bewust
haar korte vooruier, waarvan hĳ zich afvroeg of daar wel voldoende melk uit
kwam voor een zogend kalf. Daarom
schoof Budler Haerster’s Franky P van
Henk van Dĳken uit Zwolle naar voren.
Franky, een dochter van Ceasar, was niet

de grootste koe, maar wel compleet en
had, ook weer fraai omschreven door
Budler, ‘vlees op de plaatsen waar vlees
moest zitten’.
Met een eigen stĳl benoemde hĳ Griffith
tot kampioene oudere koeien en later
ook tot algemeen kampioene. Franky
kreeg de reservetitel.
Bĳ de jongste stierkalveren greep
Haerster’s Adam P een rubriekszege. Het
stiertje van Henk van Dĳken uit Zwolle
kwam in de finale zĳn vader Haerster’s
Luuk P (v. Burrito) tegen. Luuk, gefokt
door Van Dĳken, maar inmiddels in eigendom van Harrie Olde Keizer uit Losser, toonde voldoende breedte, maar had
niet de lengte en vooral niet zo’n diepe
borst als Auckvale Extrovert 738d H van Ad
Goedbloed uit Veere. Extrovert (v. Auckvale Barnstormer H) was een imponerende verschĳning in de ring dankzĳ zĳn
forse kop, sterke nek en breedte in het
skelet. Het was dan ook geen verrassing
dat Budler hem uiteindelĳk aanwees als
algemeen kampioen en Luuk het reservelint kreeg. l

De kampioen stieren, Auckval Extrovert 738d H, met zĳn erg diepe borst

Voldoende vrouwelĳkheid
Het herefordstamboek had vorige
maand in Dalfsen nog een eigen keuring en besloot dat alleen de daar
aanwezige fokkers konden deelnemen in Zwolle. Daardoor was het
aanwezige aantal dieren beslist niet
groter dan twee jaar geleden tĳdens
de NVM, maar dat deerde Budler niet
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Piemontese
Fĳnheid in bot, vel en bespiering in piemonteseras

De kampioenen

Bernard (v. Mondo), algemeen kampioen stieren

D

e Italiaanse keurmeester Dario Giraudo en zĳn Nederlandse collega
Job Vlastuin legden het accent op de fĳne vleeskwaliteiten tĳdens de nationale
piemontesekeuring in Zwolle. Vlastuin
voegde er nog een extra accentje aan toe
door ook kritisch te kĳken naar de bovenbouw.
Het gegeven leverde de kampioen bĳ de
stierkalveren, Bernard (v. Mondo) van Jan
Nĳhof uit Holte, de titel op van algemeen kampioen bĳ de stieren. Bĳ het
vrouwelĳk vee was er eindwinst voor de
kampioenskoe Fridie 43 (v. Jarno) van Antonie van Gelder uit Hoge Hexel.

Natuurgebied remt ontwikkeling
Dario Giraudo was lovend over de kwaliteit van het voorgebrachte fokvee. Giraudo: ‘De vleeskwaliteiten in de broek zĳn
absoluut top. Die vleeskwaliteiten doen
zeker niet onder voor de Italiaanse kwaliteit. Het gebruik van importsperma is
daar uiteraard niet vreemd aan.’
De Italiaan noemde tussendoor wel twee
verbeterpunten voor de Nederlandse piemontesen. ‘Het gebruik van de benen
kan beter alsook de ontwikkeling bĳ de
jongste categorie dieren.’
Job Vlastuin nuanceerde onmiddellĳk
de uitspraak van zĳn collega met betrekking tot de grootte: ‘De volwassen dieren hoeven zeker niet groter te worden.
De jonge dieren lopen veelal in natuurgebieden en zĳn aangewezen op een
heel sober rantsoen. De moeders missen daardoor soms melkproductie voor
hun kalf.’

Vanwege de grote leeftĳdsverschillen
werd er een veelvoud aan kampioenstitels toegekend (zie kader). De titel ‘dier
met de beste slachteigenschappen’ ging
in het vrouwelĳk vee naar Norma 22 (v.
Natale) van Van Gelder. Bĳ de stieren ging
die eer naar Alexandro (v. Pupillo) van, jawel, Van Gelder.
Peter Lutke Veldhuis van Vleesvee Integratie Twente, die beide titels toekende:
‘Deze dieren bezitten een fĳn bot en dragen een fĳn vel. Dat wĳst op een fĳne
structuur in het vlees.’
De prĳs voor de beste bedrĳfscollectie
tot slot werd toegekend aan Henk Seinen
uit Balkburg. l

Kampioenen vrouwelĳk
Kampioene: Nancy (v. Cedro), H.
Seinen, Balkburg
Reservekampioene: Annemarie (v.
Nelson), J. Dekker, Veeningen
Kampioene: Manon (v. Parco), A.
van Vught, Oisterwĳk
Reservekampioene: Griota 28 (v.
Pupillo), H. Hengsteboer, Nieuwleeusen
Kampioene: Fridie 49 (v. Ostu), A.
van Gelder, Hoge Hexel
Reservekampioene: Marieke (v.
Natale), A. van Vught, Oisterwĳk
Kampioene: Norma 29 (v. Natale),
A. van Gelder, Hoge Hexel
Reservekampioene: Mirjam (v.
Maestro), J. Dekker, Veeningen
Kampioene: Lumaca 56 (v. Milord), A. van Gelder, Hoge Hexel
Reservekampioene:Norma 25 (v.
Lotus), A. van Gelder, Hoge Hexel
Algemeen kampioene: Fridie 43 (v.
Jarno), A. van Gelder, Hoge Hexel
Reservekampioene: Lakshmi (v.
Ural), J. van de Sande, Haaren
Kampioenen mannelĳk
Algemeen kampioen: Bernard (v.
Mondo), J. Nĳhof, Holten
Reservekampioen: Palermo P (v.
Pupillo), P. Pĳpker, Markum
Kampioen: Roberto (v. Parco), H.
Boomkamp, Enter
Reservekampioen: Hannes (v.
Orso), C. Broers, Oisterwĳk

Friede 43 (v. Jarno), algemeen kampioene vrouwelĳk
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Aurora (v. Orion) met kalf, algemeen kampioene vrouwelĳk

Heuvelland-Icon (v. Chamaco), algemeen kampioen stieren

Blonde d’Aquitaine
Aurora schrĳft geschiedenis

V

olle tribunes, drukbezette rubrieken, uitstekende dieren en twee
vĳfentwintigjarige Franse juryleden
die kordaat en consequent keurden.
Met deze ingrediënten werd de nationale blonde d’Aquitainekeuring een
groot succes, waarbĳ aan het einde
van de dag alle ogen gericht waren op
de algemeen én publiekskampioene
Aurora (v. Orion) van Ed en Marian
Neerincx uit Elst. Met deze prĳzen
maakte Aurora het prachtige rĳtje
van vĳf nationale titels in haar leven
compleet en ze prolongeerde haar titel van vorig jaar. Om zich bĳ het
kampioenschap te melden won de
achteneenhalf jaar oude Aurora met
haar (ook al fraaie) stierkalf Imposant
(v. Titan) de rubriek met zoogstellen.
De juryleden Cyprien Alcouffe en
Marc-Antoine Cazal noemden Aurora
(1,63 meter hoog en 1068 kilo zwaar)
‘magnifique’ en gaven aan dat ze met
haar hele fraaie kop, fĳne bespiering
en super kruis zeker niet op de nationale keuring in Frankrĳk zou mistaan. Er was geen twĳfel over dat de
brede Aurora – gefokt door wĳlen Jo
Sas uit Dreumel – kampioene bĳ de
oudere koeien werd én de titel voor
het beste in Nederland gefokte vrou-

welĳke dier kreeg uit handen van de jury.
Als secondante konden de juryleden kiezen voor de zeer jeugdige en zeer rastypische Elvira du Moulin (v. Tilbury) van Hans
Spekenbrink uit Hoge Hexel. Maar hun
voorkeur ging uit naar de sterk ontwikkelde en fĳn bespierde Fine (v. Cauet Roz)
van Fredie van Dĳk uit Voorst.

Jureren met hoofd en hart
Alcouffe en Cazal jureerden met het ‘hart
en met het hoofd’, zo gaven ze aan. ‘Natuurlĳk willen we een fraai rastype, een
mooie kleur en fĳnheid, maar het gaat
ook om formaat en vlees, dat levert kilo’s
en dus het meeste rendement op.’
Bĳ de vrouwelĳke dieren van één tot drie
jaar kozen ze daarom voor Harielle du
Moulin (v. Aleator) – ook het vrouwelĳk
dier met de beste slachteigenschappen –
van Spekenbrink als kampioene. Met
veel lengte (ook in het bekken) en ontwikkeling wist ze in de rubriek al te winnen van Havanaise (v. Darling) van Henk
Stegeman uit Laren, die het meeste rastype showde. Ook de vleestypische Garfield (een dochter van Barbes uit kampioenskoe Aurora) van Neerincx voegde
zich bĳ de kampioenskeuring alsook de
complete Bolerodochter Genève van de
Boerlanderĳ in Echten en de fraaitypi-

sche Hella du Moulin (v. Berlioz) van Spekenbrink. Uiteindelĳk was het Havanaise met haar fĳne, sterke rug die naast de
meer ontwikkelde en van een machtig
bekken voorziene kampioene Harielle
op het podium kwam.
De kwaliteit tussen de verschillende blondefokstallen lag dicht bĳ elkaar, zo bleek
ook bĳ de jongste rubriek vrouwelĳke dieren. Ilona du Moulin (v. Arlequin) van Spekenbrink showde exceptioneel veel vlees
in combinatie met elegantie. Ida de Manteau (v. Adam) van Anton Schotpoort uit
Eerbeek imponeerde met een sterke rug
en veel fĳnheid, terwĳl de later tot Miss
Future gekroonde Ineke (v. Oulou) van Jan
Slot uit Haule ontwikkeling en een fraai
kruis bezat. Uiteindelĳk ging het kampioenschap naar een andere rubriekswinnares: Henrieke van Corneel van Mierlo uit
Bergeĳk. De Aarondochter was op geen
fout te betrappen en bracht bespiering,
fĳnheid en rastype bĳ elkaar.

Jonge algemeen kampioen
Met de bĳna negen maanden oude Heuvelland-Icon (v. Chamaco) van Jef Flamand uit
Heyenrath kende de keuring een opmerkelĳk jonge mannelĳk algemeen kampioen. ‘Een belofte voor de toekomst. Van
alle dieren op de keuring zouden we hem

Marie-José Bouman: ‘Meer vleeskwaliteit, minder foktype’
‘We gaan nog steeds vooruit in de fokkerĳ’, concludeerde vertaalster Marie-José
Bouman bĳ de blonde d’Aquitaines. ‘Alhoewel we vandaag minder homogeniteit
in kleur zien dan andere jaren, zĳn de
verschillen tussen de dieren kleiner.’
De Vlaamse fokster signaleert ook dat de
jury meer nadruk legt op de vleeskwaliteit. ‘En wat minder op het foktype. Fĳn-
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heid in het dier is een garantie voor fĳnheid van het vlees.’
Bouman stond de hele dag in de ring
naast de jonge Franse juryleden. ‘Mooi
dat jonge mensen kansen krĳgen, niet alleen met jureren, maar ook bĳ het voorbrengen. De blonde d’Aquitaine moet het
niet hebben van zulke oude dames als ik,
de jeugd heeft de toekomst.’
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het liefst mee naar huis nemen’, zei de
jury die de machtige kop, ‘spectaculaire’
rug en lendenen en het sterk marcheren
van Icon roemde. In de categorie tot één
jaar won hĳ met overmacht.
Bĳ de stieren van één tot drie jaar werd
Han (v. Armstrong Je) van JGS Beheer uit
Hoogwoud dankzĳ een fraaier bekken
kampioen vóór weer een stier uit de stal
van Flamand. Heuvelland-Galibier (v. De
Niro) showde enorm veel vlees en de
meeste ontwikkeling, maar was ook een
jaar ouder dan Han.
Bĳ de oudere stieren was de harmonische
GG Figo van Henk en Johan Betting uit Emmen niet te kloppen. De Asterixzoon met
het superieure bekken wist zĳn kampioenstitel van vorig jaar (en het jaar ervoor)
te prolongeren. In de rubriek kwam Figo
ook Roodheuvel Gĳsbert van De Roodheuvel
uit Toldĳk tegen. De fraaie Gĳsbert was in
voorbeenstand niet onberispelĳk, maar
wist de dag nog wel af te sluiten met de
titel ‘mannelĳk dier met de beste slachteigenschappen’. De reserveplaats bĳ de oudere stieren werd opgeëist door de lange
Frans (v. Tokapi) van Hans de Haas uit
Schagen, waarbĳ Frans de titel beste in
Nederland gefokt mannelĳk dier opeiste. l

Henrieke (v. Aaron), kampioene jonger dan één jaar

De kampioenen
Kampioenen vrouwelĳk
Algemeen kampioene en kampioene
>3 jaar en beste in Nederland gefokt
vrouwelĳk dier: Aurora (v. Orion) van
Ed en Marian Neerincx uit Elst
Reservekampioene: Fine (v. Cauet
Roz) van Fredie van Dĳk uit Voorst.
Kampioene 1-3 jaar: Harielle du Moulin (v. Aleator) van Hans Spekenbrink
uit Hoge Hexel.
Reservekampioene: Havanaise (v. Darling) van Henk Stegeman uit Laren.
Kampioene <1 jaar: Henrieke (v. Aaron) van Corneel van Mierlo uit Bergeĳk.
Reservekampioene: Ida de Manteau
(v. Adam) van Anton Schotpoort uit
Eerbeek.
Miss Future: Ineke (v. Oulou) van Jan
Slot uit Haule
Vrouwelĳk dier met beste slachteigenschappen: Harielle du Moulin (v.
Aleator) van Hans Spekenbrink uit
Hoge Hexel

Kampioenen mannelĳk
Algemeen kampioen en kampioen
<1 jaar: Heuvelland-Icon (v. Chamaco)
van Jef Flamand uit Heyenrath
Reservekampioen: Heuvelland-Ideal
(v. Chamaco) van Jef Flamand uit
Heyenrath
Kampioen 1-3 jaar: Han (v. Armstrong
Je) van JGS Beheer, Hoogwoud.
Reservekampioen: Heuvelland-Galibier (v. De Niro) van Jef Flamand,
Heyenrath
Kampioen >3 jaar: GG Figo (v. Asterix) van Henk en Johan Betting uit
Emmen
Reservekampioen en beste in Nederland gefokt mannelĳk dier: Frans (v.
Tokapi) van Hans de Haas uit Schagen
Mannelĳk dier met beste slachteigenschappen: Roodheuvel Gĳsbert (v.
Ultra) van De Roodheuvel uit Toldĳk
Beste bedrĳfscollectie: Hoeve Druivendaal, Ed en Marian Neerincx, Elst

Harielle du Moulin (v. Aleator), kampioene één tot drie jaar

Hoeve Druivendaal van Ed en Marian Neerincx uit Elst bekroond met de titel ‘beste bedrĳfscollectie’
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Miss Toekomst werd de fĳn belĳnde Groot Rassert 102 (v. Tom)

Dankzĳ een sterke stap werd Rienk van de Valkenwei Mister Toekomst

Verbeterd roodbont
Daphnefamilie erg succesvol, Menno steelt de show

De kampioenen

‘W

Kampioen mannelĳk < 1 jaar:
Leendert (v. Leander) van J. Wittingen uit Oosterwolde
Kampioen mannelĳk 1-2 jaar:
Rienk v.d. Valkenweide (v. Romeo)
van mts. M. en E. Kruithof-Kleine
uit Blankenham
Kampioen mannelĳk > 2 jaar en
algemeen kampioen mannelĳk:
Menno 14 (v. Remco) van W. van
de Mheen uit Hoevelaken
Kampioene vrouwelĳk < 1 jaar:
Groot Rassert 102 (v. Tom) van
W. van de Mheen uit Hoevelaken
Kampioene vrouwelĳk 1-2 jaar:
Daphne’s Tina (v. Tinus) van
J. van Beukelen uit Pesse
Kampioene vrouwelĳk > 2 jaar en
algemeen kampioene vrouwelĳk:
Daphne 3 (v. Peter) van J. van
Beukelen uit Pesse
Kampioen bedrĳfsgroepen: J. J.
van der Ven uit Wĳk en Aalburg

e hebben met oog voor de
moderne eigenschappen van
het ras gekeurd en daarbĳ de bespiering bewaakt.’ Met die woorden blikt
Adrie van Gent – samen met Bert van
Abeelen de jury van de nationale verbeterdroodbontkeuring – na afloop
terug. Hĳ reageert daarmee ook op
de vraag of de huidige keizersnedediscussie in het hoofd meespeelde
tĳdens de keuring. ‘Omdat er voldoende ruim bemeten koeien mét
bespiering waren, heeft het ons zelden voor een dilemma gesteld. Maar
ik weet dat er ook koeien met deze
moderne eigenschappen zĳn thuisgebleven en die zouden we eigenlĳk
graag ook hier zien’, doet Van Gent
er alvast een uitnodiging voor de volgende editie uit.
Tevreden was de oud-inspecteur ook
over het niveau van het beenwerk.
‘Je kon zien dat daar in de afgelopen
jaren echt slagen zĳn gemaakt.’ Van
Gent verwees met die conclusie bĳVolgens de jury waren er voldoende ruim
bemeten dieren mét bespiering
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voorbeeld naar Mister Toekomst Rienk
van de Valkenweide van Martinus Kruithof
uit Blankenham. De lang gebouwde Romeozoon was fraai belĳnd en hĳ beschikte vooral over uitmuntend beenwerk.
De kampioen stieren tussen één en twee
jaar was bĳ de strĳd om de titel Mister
Toekomst te sterk voor Leendert (v. Leander) van Jan Wittingen uit Oosterwolde.
De kampioen stieren tot een jaar, die ook
deel uitmaakte van de winnende afstammelingengroep van Leander van Vredenburgh, was fĳn- en fraaitypisch gebouwd
en voorzien van een mooie bespiering en
een prima stap. Maar de jury twĳfelde
voor de titel Mister Toekomst even of hĳ
wel net zo massaal zou worden als Rienk.

Uithangbord van het ras
Massaal was in ieder geval de imposante
stier Menno 14 van Wilgo van de Mheen
uit Hoevelaken. De Remcozoon werd vorig jaar als eerste verbeterdroodbontstier ooit met 93 punten ingeschreven
en hĳ maakte de hieraan gekoppelde
hoge verwachtingen in Zwolle meer dan
waar. Een fĳn type, ruim bespieringspotentieel, veel breedte en een fraaie ronding van de bil bezorgden hem zonder
discussie de kampioenstitel stieren ouder dan twee jaar en het algemeen kampioenschap mannelĳk. Daarnaast was
hĳ ook de stier met de beste slachteigenschappen. Met deze prĳzen op zak was
Menno het uithangbord van het verbeterdroodbontras op de NVM.
In vergelĳking met de stieren waren de
rubrieken met vrouwelĳke dieren in
Zwolle rĳker gevuld. Bĳvoorbeeld in de
jongste categorieën kalveren had de jury
veel keus. Met nipt verschil won Groot

Rassert 102 van opnieuw Wilgo van de
Mheen het kampioenslint. De dochter
van Tom van het Veerhuis had met haar
showuitstraling en fĳne belĳning net
iets meer de vorm van de dag dan Daphne
van Kralo (v. Arnold) van Jaap en Marga
van Beukelen uit Pesse.
De naam Daphne zou later op de dag nog
vaker door de Ĳsselhallen galmen. De
koefamilie was namelĳk de meest succesvolle familie. In de klasse één tot twee
jaar bĳvoorbeeld werd haar halfzus en
stalgenote Daphne’s Tina (v. Tinus) gekroond tot kampioene. Vanzelfsprekend
was die titel niet, want Van Volenbeek Gonda 11 (v. Gerko) van Evert Rozendaal uit
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De negenjarige Daphne 3 won het algemeen kampioenschap vrouwelĳk

Putten imponeerde met veel ronding in
de achterhand. In beengebruik was de
lang gebouwde Tina echter Gonda ruim
de baas, waardoor ze, ondanks haar nog
wat krappe conditie, het kampioenslint
in de categorie één tot twee jaar won.

Negenjarige Daphne wint
De battle tussen Tina en Groot Rassert
102 om de titel Miss Toekomst was spannend, maar werd uiteindelĳk gewonnen
door laatstgenoemde. ‘In aanzien en gevoel is ze nog net even beter’, luidde het
commentaar van de jury. ‘Maar deze
keuze kun je bĳna niet fout maken, zo

De excellente Menno 14 was ruim de sterkste bĳ de stieren

dicht zitten deze twee dieren bĳ elkaar.’
Naarmate de keuring vorderde, werd de
kwaliteit vrouwelĳke dieren steeds beter. In de oudste rubriek vochten opnieuw twee Daphnes van Van Beukelen
om de winst: Daphne 3 (v. Peter) en haar
dochter Daphne’s Gravin (v. Graaf), respectievelĳk de grootmoeder en moeder van
Daphne van Kralo en Daphne’s Tina.
De reekswinst ging naar de oudste generatie: de negenjarige Daphne 3 die ’s middags ook het kampioenschap vrouwelĳk
ouder dan twee jaar en het algemeen
kampioenschap vrouwelĳk won. ‘Het is
uniek dat deze koe ondanks haar leeftĳd

nog zoveel lengte, fĳnheid en zulke beste benen heeft. Het is een genot om zulke dieren te mogen bevoelen en plaatsen’, klonk Bert van Abeelen enthousiast.
In het seniorenkampioenschap kreeg
Daphne, die ook het vrouwelĳke dier
met de beste slachteigenschappen was,
Tinkerbell als haar secondante. De Tomdochter van Klaas Tigchelaar uit Wirdum bond vanwege haar diepe en brede
voorhand nieuw succes aan haar al rĳk
beladen zegekar.
De beste bedrĳfgroep van het verbeterdroodbontras werd ingezonden door Johan van der Ven uit Wĳk en Aalburg. l

Charolais
Prĳzen mooi verdeeld bĳ charolais

De kampioenen

G

Algemeen kampioen mannelĳk:
Hunter (v. Artois) van D. Blaauboer
uit Wĳdewormer
Algemeen kampioene vrouwelĳk:
Frederique (v. Viking) van J. Rietveld uit Leerdam

een enkele fokker kon zĳn stempel
drukken bĳ de nationale kampioenschappen van het charolaisras in Zwolle.
Zo wonnen Edwin Kriek en Lenny Noordermeer uit Oudenhoorn wel de strĳd om
de beste bedrĳfsgroep, maar wisten ze
in de strĳd om het algemeen kampioenschap net geen beker bemachtigen. Dat

lukte Dirk Blaauboer uit Wĳdewormer
wel met zĳn jonge stier Hunter. De kwalitatief sterke Artoiszoon troefde Ferdinant
van de Helenahoeve af, een grover gebouwde, volwassen Newlookzoon van de familie Van Schie uit Abbenbroek.
Het Duitse jurylid Wilfried Jürgens was
een man van weinig woorden, maar koos

Het kampioensduo Hunter en Frederique gezamenlĳk in de ring

consequent voor bevleesde stieren met
een jeugdige uitstraling en vooral een fĳnere botkwaliteit. Bĳ de vrouwelĳke dieren vond hĳ dat onder meer in Hemily van
de Helenahoeve van Peter van Nieuwenhuĳzen uit Sint Philipsland, een gerekte, grote dochter van Elite Don Juan. Ook Florien
(v. Trezegoal) van Blaauboer mocht naar
de finale, maar ondanks haar sterke bovenbouw greep ze naast de prĳzen.
Het was Frederique (v. Viking) van de familie Rietveld uit Leerdam die – met haar
diepe borst, de breedte van de rug en de
door Jürgens zo gewenste fĳnere botkwaliteit – de zege opeiste. Hemily kreeg het
reservelint. l

V E E T E E LT V L E E S

VV11_NVM_VRB_Charolais.indd 19

N O VEM B E R

2 0 1 3

19

14-11-13 15:24

N V M

Drie blĳe gezichten: Fine (v. Cauet Roz), Fredie van Dĳk en burgemeester Alberse

Fredie van Dĳk geridderd
‘Normaal ontgaat me weinig, maar
ik heb hier niets van gemerkt.’ Het
was voor Fredie van Dĳk een complete verrassing dat ze – in aanwezigheid van vrienden en familie –
tĳdens de NVM de koninklĳke onderscheiding Ridder in de Orde van
Oranje Nassau kreeg opgespeld.
Burgemeester Alberse van de gemeente Oude Ĳsselstreek roemde
haar jarenlange inzet voor de blonde

d’Aquitaines, zowel in Nederland als bĳ
de internationale Fierba-werkgroep, het
KWPN in de regio Gelderland en rĳvereniging ‘De Dĳkruiters’. Alberse noemde
Fredie, die met een brok in haar keel in
de spotlight stond, passievol, betrouwbaar, pro-actief en met veel verantwoordelĳkheidsgevoel. De ‘smeerolie’ in de
verenigingen. ‘Vraag het maar aan Fredie’, valt dan ook regelmatig in blondekringen te beluisteren.

Charolaisjurylid Wilfried Jürgens:

‘Beenwerk is het fundament van de
vleeskoe. Binnen het ras moeten we
streven naar verdere verfĳning daarvan’
1

2
1

Het vervoer van en naar de
Ĳsselhallen in Zwolle

2 Opvallend veel jonge dieren kregen
de belangrĳkste prĳzen uitgereikt

3 Spanning in de keuringsring in
afwachting van de jury

3

4 De imponerende kop van
marchigianakampioen Zlatan

5 De brede borstkas van verbeterdroodbontkampioen Menno 14

6 De dag duurde te lang voor
herefordstier Luuk

7

Schoonmaken van de dieren startte
in de vroege ochtenduren

8 Jong en oud helpen mee om de
koeien klaar te maken voor de ring

20
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Herefordjurylid Peter Budler:

‘Er is een grote toekomst
voor de hereford op voorwaarde
dat we zelfredzame koeien fokken‘
4

5

6

7

8

Marchigianajurylid Johan Onderdĳk:

‘Vĳfentwintig dieren, een verdubbeling
ten opzichte van twee jaar geleden,
is een mooie opsteker voor het ras’
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