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Algemeen vrouwelĳke kampioenen van 2013 zorgen voor nafok
met keuringstalent

Kampioenen maken zich op
voor NVM 2015
Hoe gaat het met de kampioenen van de NVM 2013? Nu de
volgende nationale keuring voor de deur staat, belde VeeteeltVlees met de eigenaren van de algemeen vrouwelĳke kampioenen van twee jaar geleden. Hoe is het deze topkoeien vergaan
en komen zĳ hun titel verdedigen?
tekst Alice Booij

I

n de ring met Blonde d’Aquitaines
wordt er zeker reikhalzend uitgekeken
naar Aurora van Ed en Marian Neerincx
uit Elst. De bĳna elfjarige algemeen
kampioene van 2013 en publiekslieveling zal deze NVM komen om haar palmares met vĳf nationale titels verder
uit te breiden. Tenminste, als ze keurig
afgekalfd heeft, vertelt Ed. ‘Eind september moet ze kalven van Evian, als alles
goed gaat, kan ze mee naar Zwolle.’ Aan
haar showconditie zal het niet liggen.
‘Ze staat er patent voor, galoppeert door
de wei als een jonge dame. Eigenlĳk is ze
vergeleken met twee jaar geleden niets
veranderd.’
Mocht het niet met Aurora lukken, dan
zal haar nafok de eer hoog proberen te
houden. Haar Eviandochter van vorig
jaar komt mee en zal zelfs op de eliteveiling worden aangeboden.

herstelt nu snel. Als alles volgens plan
verloopt dan staat ze er perfect voor in
Zwolle.’ Wat dat betreft kan Vanessa —
die inmiddels weer drachtig is van Elan
— een familietraditie voortzetten. Ook
haar moeder Savita, die in september
moet kalven, is twee keer nationaal
kampioene geworden.
Ook de kampioene van twee jaar geleden
bĳ de piemonteses reist af naar de NVM.
Fridie 43 van Antonie van Gelder uit
Hoge Hexel zal haar titel verdedigen.
‘Kampioen worden is één, kampioen blĳven is twee’, drukt Van Gelder zich voor-

zichtig uit. ‘Het gaat erom wat de keurmeesters ervan vinden.’
Fridie heeft zich heel goed gehouden, aldus de vleesveehouder. Ze kalfde in januari van een mooi vaarskalf van Natale
en ook deze Fridie gaat mee naar de nationale keuring. De preferente stammoeder is inmiddels opnieuw drachtig van
Natale. Van Gelder: ‘En nog steeds is ze
een harde, fraaie koe.’
Het opgeven voor de NVM deden de
vleesveehouders al begin augustus, dik
twee maanden voor de keuring. In de
tussentĳd kan er nog heel wat gebeuren,
zo ondervond Sytze van der Goot van
’t Hoogeveld. De limousinkampioenskoe
Corien staat er ‘superbest’ voor en de
vleesveehouder schreef haar in voor de
keuring. ‘Ze moet tussen 1 en 30 oktober
kalven en heeft een zware dracht’, vertelt Van der Goot, die vermoedt dat ze
van een tweeling drachtig is. ‘Dat zou
voor Corien de derde keer zĳn.’
Wellicht lastiger nog voor deelname aan
de keuring is de hardnekkige blessure
die Corien aan haar klauw heeft. ‘De
klauwbekapper komt deze week nog,

Aurora kalft een week of drie tot vier voor de NVM en staat er patent voor

Kampioene op de veiling
Nog een bekende naam die opduikt in de
lĳst van veilingdieren, is die van de witblauwe Vanessa van de Gouden Polder.
De dochter van Attribut uit de stal van
Erik van de Pol uit Waterlandkerkje
kreeg in 2013 op heel jonge leeftĳd al
het algemeen kampioenschap op de
NVM toebedeeld. Vanessa was afgelopen
juli te bewonderen op de regiokeuring in
Sluis, waar haar stierkalf van Orval kampioen werd. Inmiddels heeft ze gekalfd.
‘Op vrĳ jonge leeftĳd, ze was twee jaar’,
geeft Van de Pol aan. ‘Vanessa is door het
zogen van het kalf nog mager, maar ze
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chigiana’s is net voor de keuring gespeend van haar kalf, vertelt Wim van
Kasteren uit Schĳndel. Zĳn Quercia (v.
Erode) is inmiddels elf jaar oud en heeft
zich sinds de vorig NVM als een voorbeeldige zoogkoe gedragen. Ze werd
twee keer gespoeld, leverde twaalf en
dertien embryo’s en werd bĳ de eerste
tocht daarna in één keer drachtig. ‘Van
een vaarskalf en ook daarna leverde ze
na één rietje weer een vaarskalf’, vertelt
Van Kasteren, die aangeeft dat hĳ inmiddels negen dochters van Quercia op stal
heeft. ‘Een aantal gaat mee naar Zwolle,
ik heb in totaal veertien dieren opgegeven om mee te nemen.’ Ondertussen
doet Quercia haar best om te groeien.
‘Haar conditie is wat minder dan twee
jaar geleden, dus ze mag nog wel een
paar kilo aankomen voor de keuring.’

Daphne: 564 kilo
Op de keuring én op de veiling: Vanessa van de Gouden Polder

maar ik weet niet of ze snel genoeg opknapt.’ De kans dat ze haar titel zal gaan
verdedigen, is daarom niet zo groot.
‘Dan moet het wel heel erg meezitten’,
zegt Van der Goot, maar hĳ heeft ook
meteen een goedmakertje. ‘Haar dochter van vorig jaar gaat wel. Dat is een
prachtige pink.’

Vruchtbare kampioenskoeien
Dat zoogkoeien winnen op een keuring
is bĳzonder, maar de fokkers geven wel
aan dat de eigenschappen als zoogkoe en
de fokkracht minstens zo belangrĳk

zĳn. Zo heeft charolaiskoe Frederique
van Hans Rietveld uit Leerdam na het algemeen kampioenschap keurig twee kalveren gegeven en is ze inmiddels weer
drachtig. ‘Ik moet haar afremmen anders kalft ze gemakkelĳk binnen het
jaar en dan wordt het lastig om naar de
keuring te komen’, aldus Rietveld. Afgelopen jaar werd Frederique (v. Viking)
trouwens reservekampioen bĳ de Nationale charolaiskeuring in Putten, dus de
strĳd gaat wel spannend worden, voorspelt de charolaisfokker.
Ook de algemeen kampioene bĳ de mar-

Piemontese Fridie 43 zal haar titel komen verdedigen in Zwolle

Er zĳn ook kampioenen van twee jaar geleden die niet terugkeren naar Zwolle.
Verbeterdroodbontkampioene Daphne 3
van Jaap en Marga van Beukelen uit Pesse bĳvoorbeeld. De ruim tienjarige dochter van Peter is vorig jaar naar het slachthuis gegaan: 564 kilo geslacht. ‘Ze werd
niet meer drachtig’, aldus Marga, die
aanvult dat Daphne 3 nog wel steeds
voor nafok zorgt. ‘Haar eierstokken zĳn
vanuit het slachthuis naar het laboratorium gegaan en zo heeft ze na haar dood
toch nog elf embryo’s geleverd.’ De
vleesveehouders hebben hun hoop gevestigd op de dochter van Daphne 3:
Daphne’s Gravin (v. Graaf). Twee jaar geleden eindigde ze achter haar moeder in
de rubriek en ze is na haar overwinning
in Enter afgelopen zomer een favoriet.
‘Inmiddels is ze nog massaler dan haar
moeder’, aldus Marga.
Er is één koe die haar nationale titel van
de NVM niet kan verdedigen: Hereford
Griffith P (v. Santos) van Henk Kuipers
uit Erm. De herefords komen naar de
NVM met een demonstratiegroep. Hun
nationale keuring hebben ze op 12 september al gevierd en op die keuring
kwam de hoornloze Griffith niet voor
het eremetaal in aanmerking. ‘Ze heeft
een kalf dat opstartproblemen heeft gehad. Bĳ de keuring van de koeien weegt
het kalf voor 40 procent mee in de plaatsing’, verklaart Kuipers het resultaat van
de bĳna 1000 kilo zware koe. Voor de
demonstratiegroep zal de vĳfjarige Griffith zeker aantreden in Zwolle, inclusief
haar kalf. ‘Haar stierkalf van vorig jaar is
naar Spanje geëxporteerd als dekstier.
Griffith is en blĳft een imponerende koe
en ze fokt ook nog eens goed.’ l
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