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Animo voor druk bezochte paasveekeuring Schagen groeit

Gezellig slagersfeest
Meer dieren en meer bezoekers, de paasveekeuringen in Nederland leven als nooit tevoren. In Schagen wist mester Piet Ottens
voor de achtste maal op rij een kampioen af te leveren. Bij de
vrouwelijke slachtdieren won een witblauwe van vleesboerderij
Het Binnenveld. Dagkampioen werd echter een tien maanden
fraaie Argandochter van Jos en Roy Havermans.
tekst Alice Booy

Het allermooiste dier van de paasveekeuring:
Argandochter van Jos en Roy Havermans

D

at de interesse van consumenten
naar de oorsprong van hun eten toeneemt, was duidelijk te merken tijdens
de paasveekeuring in Schagen. Drommen mensen wandelden op woensdag
9 april langs de keuringsring in het
midden van Schagen. Daarmee groeit
ook de animo voor slagers om met hun
‘paasvlees’ mee te doen en zo kwamen
er maar liefst 150 dieren in het boekje.

Slachtrijp maken is een kunst
Voorafgegaan door de paasveekeuring in
Rhenen waren alle ogen gericht op die algemeen kampioen mannelijk: een zwartbonte slachtstier, zoon van Piraat, gefokt
bij Jaap Noordam uit Oldenzijl en aangekocht door slager Sander Duin in Breezand. De jury kwam superlatieven tekort
voor de stier die volgens hen ‘helemaal

af’ was en ‘een fijne kwaliteit bezit met
een perfecte vlees, vet verhouding’. De
succesvolle mester is Piet Ottens van het
Wieringerweide Rund die het gewicht
van de stier schat op 1000 kilo. ‘700 kilo
aan de haak’, aldus Ottens, die trots vertelde dat hij dit jaar voor de achtste keer
een algemeen kampioen afleverde. Met
name het optimaal slachtrijp maken van
de dieren is een kunst. ‘We mengen een
heel mooi rantsoen van aardappelschillen, perspulp, CCM, bierbostel, mais, hooi
en krachtvoer.’
De vrouwelijke algemeen kampioene,
een in België geboren witblauwkoe van
Vleesboerderij Het Binnenveld uit Rhenen, bereikte haar imposante massa
dankzij een rantsoen van hooi en krachtvoer, vertelt begeleider Roel van Dijk, die
op de derde plaats in het kampioenschap
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ook een zwartbonte koe had staan, de
algemeen vrouwelijke kampioene van
Rhenen. Beide koeien komen in de vitrine te liggen bij Slagerij Ariesen in Veenendaal.

Winst voor stamboekfokkers
Met het toenemen van het aantal dieren
steeg ook nog eens de kwaliteit. Rubrieken stonden vol met enorm bevleesde
koeien en stieren, waarbij het uiteindelijk vooral om de finesses in de slachtkwaliteit ging, het verfijnd afmesten
dus.
Bij de categorie jong- en weidevee werd
met iets andere ogen gekeken. Ook het
beenwerk – dat overigens over de hele
linie prima in orde was – kreeg een kritische blik. Juist in deze rubrieken waren
het stamboekfokkers die zich met fraaie
dieren in de kijker liepen. Zo schreef Albert Soede uit Ter Aar met Black Beauty (v.
Adajio) het kampioenschap bij de vrouwelijke mini’s op zijn naam en won zijn
Jacquelin (v. Imperial) de categorie van
één tot twee jaar. Maatschap Huijbregts
uit Riel haalde bij de stieren van 4 tot 12
maanden het kampioenschap binnen
met een fraai gelijnde zoon van Harpon,
waar BBG een optie op heeft. Hun langgerekte zwartbonte Imperialvaars won in
de oudste rubriek fok- en zoogkoeien.
Het kampioenschap van de dag ging overigens niet naar de zwaarste dieren,
maar naar een heel fraai en breed bespierd, goed ontwikkeld en in het oog
springend 10 maanden oud zwartbontkalf
(v. Argan) van Jos en Roy Havermans uit
Wagenberg, slagers die zelf ook fokken
en mesten. ‘Aaibaar en een belofte voor
de toekomst’, aldus de jury. l
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