N V M

Eliteveiling moet nieuw elan brengen aan de NVM-editie van 2015

NVM perfect op koers
Op 17 oktober is het opnieuw ‘biefstukfeest’ in Zwolle. Dan houdt de Federatie Vleesveestamboeken
Nederland haar derde nationale elitekeuring. Er zĳn iets meer dieren aangemeld dan in 2013.
Het programma werd licht bĳgestuurd, de eliteveiling is de grote nieuwigheid.
tekst Guy Nantier

O

p 27 oktober vindt in Zwolle de
derde editie plaats van de Nationale Vleesvee Manifestatie (NVM). Deze
tweejaarlĳkse keuring voor elitefokvee
is georganiseerd door de Federatie Vleesveestamboeken Nederland, waarvan negen stamboeken lid zĳn. Het kleurrĳke
vleesvee-evenement is inmiddels aan
zĳn derde aflevering toe.
Hoe hangt de vlag erbĳ voor de editie
2015? Guus Laeven, federatievoorzitter:
‘De financiële kant van het event is zo
goed als rond. Alle stamboeken – met
uitzondering van het heel recent aangesloten jonge angusstamboek – zĳn present en zullen in totaal zo’n 439 stuks
elitefokvee aanvoeren. Dat is net wat
meer dan voor de editie van 2013.’

Aanpassingen programma
Laeven legt uit dat de getalsterkten corresponderen met de aantallen in elk ras:
124 stuks voor de blondes, 90 voor witblauw, 69 voor verbeterd roodbont, 45
voor de limousins, 40 voor de marchigiana’s, 39 voor de piemonteses en 17
stuks voor de charolais. ‘Er is geen keuring in het herefordras, maar er wordt
een demogroep gepresenteerd.’
Ook de nieuw ingezette fokkerĳkoers in
het Belgisch witblauw en het verbeterd
roodbont zal zichtbaar zĳn tĳdens de

NVM. ‘Beide stamboeken zullen een demogroep van elk vier dieren voor het
voetlicht brengen’, legt Laeven uit. ‘Misschien dat we ze ook in een aparte rubriek gaan keuren, maar daarover is nog
niets definitiefs beslist.’
Aan het programma zĳn enkele aanpassingen gedaan. Zo zal er geen algemene
publiekskampioene meer worden aangewezen, omdat dit volgens de leden ‘geen
functie’ had. Ook de aanwĳzing van de
dieren met de beste slachteigenschappen is geschrapt.
De ruime middagpauze met warme
vleesmaaltĳd wordt eveneens geschrapt,
zodat het dagprogramma voor de honderden bezoekers van heinde en ver op
tĳd kan worden afgewerkt. ‘In de plaats
daarvan zal er op het middaguur een veiling plaatsvinden voor vrouwelĳk elitefokvee’, geeft Laeven aan. ‘Voor de stieren hebben we zesmaandelĳks de veiling
op het centraal opfokstation COT. Met de
veiling tĳdens de NVM willen we het
vrouwelĳk fokvee in de kĳker zetten. Tegelĳkertĳd brengen we een nieuw elan
in het gebeuren.’
Voor de veiling zĳn zestien dieren aangemeld. ‘Bĳzonder is dat de dieren, zoals in
het Angelsaksische veilingsysteem, voorafgaand aan de veiling verplicht moeten
deelnemen aan de keuring. Vanwege de

Guus Laeven: ‘We brengen vrouwelĳk
fokvee in de kĳker via de eliteveiling’

sanitaire regels moeten de dieren wel terug naar het bedrĳf van herkomst en gedurende 21 dagen in quarantaine.’

Hoge gaste
De uitreiking van de prĳzen voor de algemeen kampioenen in de verschillende
rassen zal door Annie Schreĳer-Pierik
gebeuren. Annie Schreĳer-Pierik is Europees parlementslid in Brussel en zetelt
in de commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. ‘Haar
aanwezigheid moet de vleesveehouders
in deze moeilĳke tĳden een hart onder
de riem steken’, besluit Guus Laeven.
‘Als de bezoekers nu ook nog de weg vinden naar Zwolle, dan wordt de NVM een
heel, heel mooie happening.’ l

De Nationale Vleesvee Manifestatie praktisch
De derde Nationale Vleesvee Manifestatie vindt plaats op 17 oktober in de Ĳsselhallen te Zwolle. De deelnemende vleesveerassen zĳn in alfabetische volgorde:
Belgisch witblauw, blonde d’Aquitaine, charolais, limousin, piemontese, marchigiana, hereford en verbeterd roodbont.
Adres: Ĳsselhallen, Rieteweg 4, 8011 AB Zwolle (Ned.)
De toegangsprĳs bedraagt 12,50 euro. Kinderen onder de 12 jaar krĳgen gratis
toegang.
Het programma:
– rubriekskeuring in acht rassen: vanaf 9.00 uur
– eliteveiling: 12.30 uur
– kampioenskeuring: 15.30 uur
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