Europarlementariër Annie Schreĳer-Pierik:
‘Geen platteland zonder vleesvee’

Gedeelde passie op
tweejaarlĳkse NVM
Met meer bezoekers dan in 2013 groeide de vierde Nationale Vleesvee Manifestatie uit tot een
passioneel fokkersfeest. De eliteveiling, nieuw in het dagprogramma, was deels geslaagd. Uiteraard
waren de deelnemende keuringsdieren en de waardige kampioenen het neusje van de zalm in
de verschillende vleesveerassen. ‘Geen platteland zonder vleesvee,’ zei Europarlementariër Annie
Schreĳer-Pierik kort en krachtig tĳdens de uitreiking van de kampioensprĳzen.
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Blonde d’Aquitaine
Jackie Malo onttroont Aurora
Rastype en elegantie moesten ze bezitten, ‘tweekleurig’ zĳn en dus fĳn,
en met een natuurlĳke conditie. De
Franse juryleden Serge Cadiergues
en Marc Antoine Cazal zetten op
deze nationale keuring met zo’n
honderd blondes van 27 fokkers een
duidelĳke lĳn uit in de ring met
blonde d’Aquitaines. Een keuringslĳn die alles te maken heeft met kiezen voor vleesrendement.
Het was dan ook tekenend dat Jackpot
van de Boerlanderĳ (v. Dizier) van Jgs
Beheer uit Hoogwoud en Illusion (v.
Darling) van Henk Stegeman uit
het Gelderse Laren niet alleen werden aangewezen als het mannelĳke
en vrouwelĳke dier met de beste
slachteigenschappen, maar ook in
hun categorie het reservekampioenschap opeisten.

Meedoen met Franse top
Illusion kwam in een heel sterke
kampioenskeuring bĳ de vrouwelĳke
dieren van één tot drie jaar. Haar
lengte en fĳnheid waren opvallend
en ondanks haar lichte tarwekleur
bleef ze een aantal sterke leeftĳdsgenoten voor. Zoals de ﬂink ontwikkel-

de Flocondochter Judith van de gebroeders Blaauw uit Doornspĳk en Eviandochter Jovianne van de Bosch – in perfecte
conditie – van Willy Pierik uit Bentelo.
Ook de met een enorme vleespartĳ pronkende Indra van de Woeste Hoeve (v. Felin)
uit Hoogwoud kwam er net niet aan
te pas.
Voor het kampioenschap was er één uitgelezen kandidate: Jackie Malo van Marcel
Gerritsen uit Maurik. In de rubriek was
ze al de onbetwiste koploper met veel
rastype, lengte en perfect gebruik van
haar beenwerk. ‘Ze heeft alle kwaliteiten die een blonde moet hebben’, vond
de jury en verkoos Jackie Malo ook tot de
mooiste vrouwelĳke blonde van de dag.
‘Ze kan zo meedoen in de top van Frankrĳk.’ En daarmee was het nog niet gedaan voor Gerritsen. Zĳn Jip Malo (v. Goliath) greep dan misschien naast deze
prĳzen, maar werd door de Fierba-afgevaardigden uit Denemarken, Duitsland
en België gekroond tot Miss Futur.
Voor Cazal en Cadiergues was het niet de
eerste keer dat ze in de Nederlandse keuringsring stonden en ze roemden de
vooruitgang van de blondefokkerĳ, alhoewel er ook nog aanknopingspunten
waren ter verbetering. Zo legden de he-

Jackie Malo (v. Barbes), kampioene vrouwelĳk 1-3 jaar en algemeen kampioene vrouwelĳk
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ren uitdrukkelĳk de nadruk op tweekleurigheid en werden egaal gekleurde
dieren – evenals dieren met een overmatige conditie – achter in de rubriek
geplaatst. Ze wilden ‘verlichting’ zien
rondom ogen, neus, benen en achterstel.
‘Dat wĳst op veel fĳnheid’, verklaarden
ze stellig.

Aurora drie weken gekalfd
Bĳ de oudere rubriek koeien kwam zo
Harielle du Moulin (v. Aleator) van Hans
Spekenbrink uit Hoge Hexel met haar
diepe voorhand en fraaie ronding in de
bil op kop. In de klasse met zoogstellen
was het publiekslieveling Aurora van Ed
en Marian Neerincx uit Elst die in een
heel sterk bezette en fraaie rubriek op
kop kwam te staan. De Oriondochter
had haar drie weken oude Evianstierkalf
aan haar zĳde en ze stond er puik voor
om haar NVM-titel – twee jaar geleden
werd ze voor de vĳfde keer nationaal
kampioene – te verdedigen. Bĳ de zoogstellen maakte ze de meest complete
en breedste indruk en kreeg het kampioenslint omgehangen.
Voor het kampioenschap bĳ de oudere
koeien kreeg de inmiddels 10,5 jaar oude
Aurora te veel concurrentie. Het was na-

melĳk Genève (v. Bolero) van Dennis Boerland uit Echten die met haar lange kruis
en veel expressie de jury in de ochtendronde al versteld deed staan en overtuigd kampioene werd.
Daarna werd het nog een hele kluif om
er een passende reservekampioene bĳ te
kiezen. De twee Du Moulin-Ariellezusjes
Harielle (uit de stal van Spekenbrink) en
Fatima (onder dak bĳ De Woeste Hoeve)
namen het tegen elkaar op en het was
uiteindelĳk de nog iets fraaiere kleur
van Harielle die de doorslag gaf.

Krachtige kalveren
Ook bĳ de jongste vrouwelĳke rubrieken
was er een stevige strĳd. De juryleden
zochten naast het échte blonderastype

Leonardo v.d. Woeste Hoeve (v. Arlequin),
kampioen mannelĳk tot één jaar

De kampioenen
Algemeen kampioene vrouwelĳk:
Jackie Malo (v. Barbes) van M.Gerritsen
uit Maurik
Algemeen kampioen mannelĳk:
Bakersﬁeld Geerte (v. Ronald) van
W. Bakker uit ’t Harde
Kampioene vrouwelĳk < 1 jaar:
Lois (v. Heuvelland-Hummer) van
H. Kip uit De Wĳk
Kampioene 1-3 jaar: Jackie Malo (v.
Barbes) van M. Gerritsen uit Maurik
Kampioene ≥ 3 jaar en ouder:
Genève (v. Bolero) van D. Boerland
uit Echten (Dr.)
Kampioene zoogkoeien: Aurora (v.
Orion) met haar stierkalf (v. Evian) van
E. en M. Neerincx-Hendriks uit Elst (Gld.)
Miss Futur: Jip Malo (v. Goliath) van
M. Gerritsen uit Maurik

ook naar kracht in de kalveren, zodat ze
zouden uitgroeien tot enorme koeien.
Daarin sprak Lois van Harm Kip uit De
Wĳk het meeste aan, zĳ werd kampioene. In de (sterke) rubriek had ze al een
zwaarbevochten overwinning achter de
rug met Lieve (v. BAC Herve) van Neerincx, waarbĳ Lois (v. Heuvelland-Hummer) met haar super kruis net even een
meer natuurlĳke conditie liet zien. Voor
het reservekampioenschap mocht Lieve
aansluiten en haalde daarmee het hoogst
haalbare binnen.

Vrouwelĳk dier met de beste slachteigenschappen: Illusion (v. Darling)
van H. Stegeman uit Laren (Gld.)
Kampioen mannelĳk < 1 jaar:
Leonardo van de Woeste Hoeve
(v. Arlequin) van De Woeste Hoeve
uit Hoogwoud
Kampioen 1-3 jaar: Imposant (v. Titan)
van E. en M. Neerincx-Hendriks uit
Elst (Gld.)
Kampioen ≥ 3 jaar: Bakersﬁeld Geerte
(v. Ronald) van W. Bakker uit ’t Harde
Mannelĳk dier met de beste slachteigenschappen: Jackpot van de Boerlanderĳ van Jgs Beheer, Hoogwoud
Beste bedrĳfsgroep: H. Spekenbrink,
Hoge Hexel

niet moeilĳk kiezen: Bakersﬁeld Geerte
was de enige, echter de Ronaldzoon van
de familie Bakker uit ’t Harde was ook
nog eens van prima kwaliteit. De juryleden herhaalden nog maar eens de woorden die ze regelmatig op deze dag uitspraken. ‘Deze stier kan in Frankrĳk zo
mee in de topfokkerĳ.’ l

Stieren met toekomst

Imposant (v. Titan),
kampioen mannelĳk 1-3 jaar
Bakersﬁeld Geerte (v. Ronald),
kampioen mannelĳk ouder dan 3 jaar en
algemeen kampioen stieren

Jan Eggerink uit Wierden greep met
Laura J.E. (v. Valex) net naast de prĳzen
bĳ de jongste categorie vrouwelĳke dieren, maar had er met Jacco J.E. (v. Dragueur) nog een kanshebber voor, maar
dan in de categorie van de jongste stieren. Een stier voor de toekomst, noemde
de jury Jacco, die imponeerde in ontwikkeling.
Maar er was nog een opvallende jonge
stier: Leonardo van de Woeste Hoeve. De
stier van De Woeste Hoeve vertegenwoordigde meer het mixte type en daarmee werd de Arlequinzoon kampioen,
met Jacco als secondant.
De stierenrubrieken waren krap bezet,
maar de uiteindelĳke kampioenen spraken tot de verbeelding. De zeer complete
Titanzoon Imposant van Neerincx werd
kampioen bĳ de stieren van één tot
drie jaar, met Jackpot van de Boerlanderĳ van Jgs Beheer uit Hoogwoud op de
reserveplaats.
Bĳ de oudste categorie stieren was het

Lois (v. Heuvelland-Hummer),
kampioene vrouwelĳk tot 1 jaar

Genève (v. Bolero),
kampioene vrouwelĳk ouder dan 3 jaar
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Piemontese
Opnieuw veel kampioenen voor topfokker Van Gelder

Norma 29 (v. Natale), algemeen kampioene vrouwelĳk

H

et Italiaanse jurylid Federico
Momo en zĳn Nederlandse collega Job Vlastuin waren eensgezind
bĳ het jureren van de piemonteses in
Zwolle. ‘We zaten goed op één lĳn’,
vertelt Vlastuin. Belangrĳke zaken
waar de beide heren op letten, waren
rastype, fĳnheid van vel en botstructuur en natuurlĳk bespiering. ‘Bĳ de
jonge dieren hebben we ook gekeken of ze nog kunnen doorgroeien,
dus voldoende jeugd vertonen’, stelt
Vlastuin.
Momo is tevreden over de kwaliteit
van de dieren die in Zwolle goed werden gepresenteerd. ‘Ik heb veel kwaliteit gezien, die is bĳna gelĳk als in
Italië, dat toch het thuisland is van
dit ras.’ Hĳ is ook goed te spreken
over de organisatie, zowel de punctualiteit als het presenteren van zo veel
rassen tegelĳk. Vlastuin is tot slot
tevreden over de kwaliteit van de piemonteses in vergelĳking met voorgaande jaren. ‘Ik heb weinig ondereind gezien, de gemiddelde kwaliteit
van het ras is echt verbeterd.’

Hoge Hexel de lieveling van de jury. Die
noemde haar ‘een zeer fraaie vertegenwoordiger van het ras, met een strakke
bovenbouw’.
In de ﬁnale bĳ de jonge koeien nam Norma het op tegen haar stalgenoot Fridie 49
(v. Ostu), dochter van de algemeen kampioene uit 2013, Fridie 43. Volgens de
jury miste de sterke Fridie 49 voor de titel de laatste hardheid in de bovenbouw.
Van Gelder betreurt het dat hĳ haar moeder Fridie 43 niet mee kon nemen naar
Zwolle. ‘Door een peesblessure was ze
niet in topconditie.’ Maar natuurlĳk is
hĳ erg blĳ met de mooie resultaten van
de dag. Hĳ haalde immers in alle rubrieken waaraan hĳ deelnam, de 1a-kwaliﬁ-

Bĳ de stieren was de titel van algemeen kampioen voor Giulio (v. Bonito
79) van Louis Bonestroo uit Nunspeet. Het half jaar oude stiertje had
een goede ontwikkeling met veel
lengte. Een mooie prĳs voor Bonestroo, als debutant op keuringen. Bĳ
de vrouwelĳke dieren was Norma 29
(v. Natale) van Antonie van Gelder uit
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Kampioen mannelĳk 0-1 jaar en
algemeen kampioen mannelĳk:
Giulio (v. Bonito 79), L. Bonestroo,
Nunspeet
Kampioene vrouwelĳk 0-8 mnd.:
Savana P4 (v. Regalo), P. Pĳpker,
Marum
Kampioene vrouwelĳk 8-12 mnd.:
Fridie 62 (v. Natale), A. van Gelder,
Hoge Hexel
Kampioene vrouwelĳk 1-2 jaar:
Marielle (v. Naso), A. van Vught,
Oisterwĳk
Kampioene vrouwelĳk 2-3 jaar:
Norma 34 (v. Janick), A. van Gelder, Hoge Hexel
Kampioene vrouwelĳk jonge
koeien en algemeen kampioene
vrouwelĳk: Norma 29 (v. Natale),
A. van Gelder, Hoge Hexel
Kampioene vrouwelĳk oude koeien: Lumaca (v. Milord), A. van
Gelder, Hoge Hexel

catie. Dat leverde uiteindelĳk drie reservekampioenen op, vier kampioenen, de
beste bedrĳfsgroep én de algemeen kampioene bĳ de vrouwelĳke dieren. ‘Dat is
toch een bekroning van je werk. Ik doe
mĳn best om bĳ elke koe een goede stier
te kiezen, zodat de nakomelingen een
goede ontwikkeling en goede bespiering
hebben.’ Het mooiste compliment kreeg
Van Gelder van het Italiaanse jurylid:
‘Dat mĳn dieren ook op shows in Italië
niet zouden misstaan.’ l

Giulio (v. Bonito 79), algemeen kampioen mannelĳk

Hoofdprĳs voor debutant
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Marchigiana
Bertus ter Maat en Frits Leenders verdelen de prĳzen

De kampioenen
Algemeen kampioen stieren: Enolo
(v. Zlatan) van F. H. H. Leenders uit
Dedemsvaart
Kampioene vrouwelĳk tot 2 jaar:
Donna (v. Zlatan), van F. H. H.
Leenders uit Dedemsvaart
Reservekampioene vrouwelĳk tot
2 jaar: Danielle (v. Tinco) van B. ter
Maat uit Halle
Kampioene koeien 2-4 jaar: Bionda (v. Palio) van B. ter Maat uit
Halle
Reservekampioene vrouwelĳk 2-4
jaar: Cira (v. Tinco) van M. J. Buĳze
uit Oostburg
Kampioene koeien ouder dan
4 jaar en algemeen kampioene:
Victoria (v. Orione) van B. ter Maat
uit Halle
Reservekampioene koeien ouder
dan 4 jaar: Audrey de Koenderĳ
van H. B. M. Koenderink uit
Haaksbergen

Victoria, kampioene oudere koeien en algemeen kampioene vrouwelĳk vee

H

et kleine marchigianastamboek gaat
er jaar na jaar op vooruit. In 2009
stelde het stamboek nog een demogroep
voor op de NVM. Voor de editie 2015
waren er veertig dieren aangemeld door
zeven fokkers. ‘Van 2005 tot 2015 hebben we ons ledenaantal verdubbeld van
22 naar 40’, vertelde seniorfokker Bertus
ter Maat. ‘Het gaat best hard.’

Zoeken naar duurzaamheid
Hard beenwerk, naast een soepele tred
en balans in de lichaamsbouw, daar lag
ook de focus op in het keurwerk van de
Italiaan Matteo Ridolﬁ. Bĳ de stieren
duidde de keurmeester het jonge stiertje
Enolo van Frits Leenders uit Dedemsvaart
tot algemeen kampioen stieren. De zeven maanden oude Zlatanzoon kreeg de
voorkeur boven de één jaar oudere ‘reus’
en in topconditie verkerende Duko
(v. Palio) van Jasper Vink uit Helmond.
Duko werd reservekampioen. ‘Niet alleen de hoogtemaat bepaalt de fokwaarde van een dier’, legde Ridolﬁ zĳn verrassende keuze uit. ‘De sterkte in het
beenwerk en de balans in de lichaamsbouw zĳn belangrĳker. Die kenmerken
bepalen de duurzaamheid van een fokdier.’
In de vrouwelĳke categorie had Bertus
ter Maat uit Halle met Bionda en Victoria
twee ĳzers in het vuur voor het algemeen
kampioenschap. Bionda was de nieuwe
kampioene bĳ de koeien van twee tot

vier jaar. Zĳ versloeg tĳdens de rubriekskeuring de NVM-jeugdkampioene uit
2013, Bella (v. Zlatan) van de familie Leenders. Bionda verkeerde niet in topconditie zoals Bella, maar beschikte wel over
beter beenwerk. Victoria van haar kant
was de nieuwe kampioene bĳ de oudere
koeien. Zĳ had de kwalitatief beste rubriek van de dag gewonnen en de algemeen kampioene uit 2013, Quercia (v.
Erode) van Wim van Kasteren uit Schĳndel, het nakĳken gegeven. De elfjarige,
fraaie Quercia was dit jaar in Zwolle echter niet op haar top.
Derde kanshebber voor eindwinst was
Donna, de kampioene van 2015 bĳ de
vrouwelĳke jeugd van andermaal de fa-

milie Leenders. Donna was het best bespierd, haar tegenstanders Bionda en
Victoria waren dat minder.

Door conditie heen kĳken
‘Je moet door de conditie heen durven
kĳken’, stelde Ridolﬁ, die Victoria tot
eindlaureate aanduidde. ‘De koe beschikt over keihard beenwerk en straalt
de meeste upstanding en elegantie uit.
Ook zĳn alle onderdelen in de bouw met
elkaar in harmonie.’ De familie Leenders
kon nog wel de titel van beste bedrĳfsgroep in de wacht slepen vóór de bedrĳfsgroep van Bertus ter Maat. l

Enolo, kampioen stieren tot één jaar en algemeen kampioen mannelĳk vee
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zonder woorden
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Belgisch witblauw
Kwaliteitsvolle vrouwelĳke rubrieken zetten de toon
op witblauwe nationale show

M

et bĳna honderd waren ze, de
Belgisch witblauwen voor de
nationale keuring, weliswaar vooral
van vrouwelĳke origine. Slechts drie
reeksen voor drie categorieën stieren waren de balans aan mannelĳke zĳde.

was te zien in Emma van het Broek (v. Origan) van Frans en Frank van Hest uit
Moergestel, wat haar de reekswinst opleverde. Het fĳne vleestype in combinatie
met massa en een prima staartinplant
leverden Emma ook de kampioenszege
op vóór Elke.

Veel ‘van de Krakehoeve’

Dubbele winst Jaap de Vos

Bĳ de jongste categorie stieren onder
de zes maanden maakte Salvador van
Krakehoeve (v. Spirit van Krakehoeve)
de meeste indruk. De stier van Wiljan van de Kruĳs uit Weert was rĳkelĳk bespierd en bewoog vlot richting
reekswinst vóór Ricardo (v. Ultimo
van de Ĳzer) van Ronald Wolters uit
Lievelde. Salvador pakte uiteindelĳk
ook de kampioenstitel.
Bĳ de middengroep stieren geschiedde een gelĳkaardig tafereel. Daar
stuurde Van de Kruĳs zĳn Poetin van
Krakehoeve (v. Panache) in. Uit het
beperkte aantal deelnemers kwam
echter de complete Xenos van de Gouden Polder naar voren. De Orvalzoon
van Eric van de Pol uit Waterlandkerkje toonde breedte over de hele
lĳn en stond als een blok in de ring.
In de ﬁnale gaf de reekswinnaar
geen krimp en werd kampioen. Ook
de algemene titel trok Xenos naar
zich toe.
De oudere groep stieren was in aantal het meest beperkt. De zwartgevlekte Starlyner van Krakehoeve (v. Sheriff) van Van de Kruĳs toonde veel
gewicht en lengte in zĳn bevleesde
lĳf en kreeg op die beide punten het
voordeel op Van de Biezen Campu (v.
Bingo van de Biezen) van Frank van
Erp uit Aarle Rixtel. De ﬁnale was
een eitje met winst voor Starlyner.

Met het vorderen van de prĳskamp waren ook de rubrieken ruimer bezet. Twee
keer trok Jaap de Vos uit Ooltgensplaat
daarbĳ aan het langste eind. In de eerste
rubriek versloeg zĳn fraai bespierde en
erg puur bevleesde Van het Oudeland Kaat
(v. Origan) haar Origanhalfzus Padana Ut
de Groe van Marc Versprille. In de tweede
rubriek was de al even fĳn bespierde
Van het Oudeland Krystle (v. Attribut)
van De Vos aan zet met in haar kielzog
alweer een Origantelg, Schutten Ivoire van
Andries Jan Reurink uit Oldebroek. Stalgenote Schutten Hamara (v. Argan) wist
in de afsluitende rubriek van zes tot
twaalf maanden de secondantenrol te
pakken na Klazien 34 van Krakehoeve (v.
Spirit van Krakehoeve) van alweer Van
de Kruĳs. Met Van het Oudeland Kaat
op één en Krystle op twee kon fokker
Jaap de Vos huiswaarts met een dubbele zege.

Meer massa wint
In de jongste vrouwelĳke categorie
kwam de fĳn bevleesde Papillon Ut de
Groe (v. Attribut) van Marc Versprille
uit Groede als sterkste uit de verf
vóór Knedo Yorike RBF (v. DartagnanRed van Knedo) van Marnix Knetemann uit Wĳdewormer. In de tweede reeks pakte Elke van Krakehoeve (v.
Embleme du Pont de Messe) van andermaal Wiljan van de Kruĳs rubriekswinst met haar voor tot achter
fraai bevleesde lĳf. Even meer massa
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Kwaliteitsniveau in stĳgende lĳn
Speelde Origan de hoofdrol in de jongere
rubrieken, dan was Imperial door talloze
inzendingen een van de grootste kanshebbers bĳ de oudere dieren.
Allereerst gebeurde dat onder de afgevaardigde reekswinnaars bĳ de vaarzen
van 12 tot 20 maanden. Daar imponeerde Imperialtelg Oprah Ut de Groe van
Versprille met haar uitstekende verhoudingen, prima middenstuk en brede bevleesdheid en stuurde ze Selena van Krakehoeve (v. Sheriff) van Van de Kruĳs naar
de tweede plek. Noch Polka van het Broek
(v. Sheriff) van Van Hest, noch Adajiotelg
Anne van Henri Knoops uit Koningsbosch
kon aan de kracht van Oprah tippen.
Oprah veroverde het kampioenslint, Polka was reserve.
Met het vorderen van de reeksen ging
het kwaliteitsniveau mee de hoogte in.
Zo imponeerde Van ’t Staverhul Cocinelle
(v. Imperial) van Tonnie van Ginkel uit
Uddel danig met haar fĳne en pure
vleeslĳnen in haar solide, brede lĳf. Ze

2015

De kampioenen
Kampioen mannelĳk < 6 mnd.:
Salvador van Krakehoeve (v. Spirit
van Krakehoeve) van W. van de
Kruĳs uit Weert
Kampioen mannelĳk 6-12 mnd. en
algemeen kampioen mannelĳk:
Xenos van de Gouden Polder (v.
Orval) van E. van de Pol uit Waterlandkerkje
Kampioen mannelĳk > 12 mnd.:
Starlyner van Krakehoeve (v. Sheriff) van W. van de Kruĳs uit Weert
Kampioene vrouwelĳk < 6 mnd.:
Emma van het Broek (v. Origan)
van F. van Hest uit Moergestel
Kampioene vrouwelĳk 6-12 mnd.:
Van het Oudeland Kaat (v. Origan)
van J. de Vos uit Ooltgensplaat
Kampioene vrouwelĳk 12-20 mnd.:
Oprah Ut de Groe (v. Imperial) van
M. Versprille uit Groede
Kampioene vrouwelĳk 20-32 mnd.:
Van ’t Staverhul Cocinelle (v. Imperial) van T. van Ginkel uit Uddel
Kampioene vrouwelĳk > 32 mnd.
en algemeen kampioene vrouwelĳk:
Van de Brinkerweg Zoë (v. Cubitus)
van J. Huiskamp uit Emst
Kampioen zoogstellen: Vanessa en
Xenos van de Gouden Polder van
E. van de Pol uit Waterlandkerkje
Kampioen afstammelingen: Afstammelingen van Silice van Krakehoeve van W. van de Kruĳs uit
Weert
Kampioen bedrĳfsgroep vrouwelĳk:
maatschap Vonk uit Noordeloos

was niet de grootste, maar kreeg waardering vóór Attributtelg Paula van Ronald
Wolters. Met Vanessa van de Gouden Polder
deed nog een sterke Attributdochter
haar intrede. Vergezeld van haar kalf
Xenos pakte Vanessa moeiteloos de zege
bĳ de zoogstellen voor eigenaar Eric Van
de Pol. Tegenover de breed gebouwde
en al even sterk bevleesde Tilouisdochter Ivette van Richard Masselink uit
Weesp moest Vanessa het hoofd buigen.
Eindwinst was voor Ivette te hoog gegrepen: ze werd reservekampioene. Het tricolorelint ging naar Cocinelle.
In de oudste categorie zag Ymelde du
Paillaert (v. Magistrat) van Richard Masselink uit Weesp haar goed bewaarde
vleeskwaliteiten beloond. De imponerende fokkoe hield Van de Breesteeg Lila

Salvador van Krakehoeve (v. Spirit), kampioen stierkalveren

Emma van het Broek (v. Origan), kampioen vaarskalveren

Xenos van de Gouden Polder (v. Orval), kampioen jonge stieren

Van het Oudeland Kaat (v. Origan), kampioene jonge vaarzen

Starlyner van Krakehoeve (v. Sheriff), kampioen oudere stieren

Oprah Ut de Groe (v. Imperial), kampioene vaarzen midden

Van de Brinkerweg Zoë (v. Cubitus), kampioene koeien

Van ’t Staverhul Cocinelle (v. Imperial), kampioene oudere vaarzen

(v. Occupant) van Huiskamp op afstand,
maar bleef in de ﬁnale op de achtergrond. De concurrentie uit de jongere
reeksen was te hoog, van onder meer de
achterin enorm bespierde Van de Biezen

Hetty 11(v. Imperial) van Van Erp. Ze
hield Coco Chanel (v. Lasso) van Bart Hoogeveen uit Dreumel weg van winst, maar
kon in de ﬁnale niet tippen aan de overall vleeskwaliteiten van Van de Brinkerweg

Zoë (v. Cubitus) van Huiskamp. Donatella
du Haut d’Arquennes (v. Benhur) van Masselink trok in haar kielzog. Met Hetty 11
achter zich won Zoë en pakte ook de algemene titel. l
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Limousin
Moeder Cleays Feride en dochters Irish en Lioness
oppermachtig tĳdens sterk bezette nationale show
Een fokkoe van formaat. Die titel
doet recht aan de vĳf jaar oude Claeys
Feride van Eddy Claeys en het bedrĳf
Cowporation van Teus Dekker uit
Bleskensgraaf. Aan het eind van de
dag stond Feride (v. Delux) samen met
haar dochters Cowporation Lioness (v.
Gigolo) en Cowporation Irish (v. Valseur)
in de kampioensring in de strĳd om
het algemeen kampioenschap. Feride
zelf had gewonnen in de klasse volwassen koeien, omdat ze meer fĳnheid, breedte en vooral bespiering in
de broek bezat dan Deane van ’t Hoogeveld (v. Pacha 19), van Sytze van der
Goot uit Eelde.
Deane op haar beurt won met haar
fraaitypische Guiseppedocher Lasalsa
aan haar zĳde nog wel de zege bĳ de
zoogstellen, maar als zogende koe
miste ze nu de laatste bespiering.
Voor haar resteerde het zilver bĳ de
titelstrĳd bĳ de volwassen koeien.

Familiefeestje compleet
Ferides dochter Irish had de winst in
de jeugdklasse verdiend dankzĳ meer
breedte en vooral een betere staartimplant dan haar stalgenote IonaCleays (v. Envers). Iona moest het juist
hebben van haar breedtematen, maar
ze bezat een minder diepe broekbespiering.
Het was uiteindelĳk Ferides jongste
telg Lioness die verrassend genoeg
het algemeen kampioenschap veroverde. Lioness had weliswaar het
steile beenwerk van moeder geërfd,
maar was wel van voor tot achter
breed gebouwd en bezat een sterkere
bovenlĳn dan stalgenote Cowporation

Jilonka (v. Foreman). Het aanwĳzen van
Lioness als algemeen kampioene maakte
het familiefeest compleet. Het was dan
ook niet verwonderlĳk dat de bedrĳfsgroepenstrĳd, met daarin moeder Feride
en haar dochters, gewonnen werd door
Claeys en Cowporation.

Showbink Jupiter
De overheersing van de combinatie van
Claeys en Cowporation was beduidend
minder groot bĳ de stieren. Daar schoof
de Britse jury James Cooper zĳn voorkeur voor de lastig voor te brengen Jupiter van Martien Vromans uit Tilburg niet
onder stoelen of banken. ‘Een stier met
stĳl, een echte showbink met breedte in
de borst, rug en achterhand’, zo prees hĳ
de Malibuzoon, die hĳ plaatste vóór Joey,
een bevleesde Duncanzoon van de familie Van Lievenoogen uit Soerendonk.
Cooper zocht dieren met breedte in de
borst en zette ook regelmatig dieren met
minder sterk beenwerk een plaats terug.
‘Een goede vleesproductie start met goed
beenwerk’, zo beredeneerde Cooper, die
zelf in Groot-Brittannië een bedrĳf heeft
met schapen en vleesvee en jaarlĳks vĳftig limousinafkalvingen heeft.
Coopers aandacht voor beenwerk kwam
goed uit de verf bĳ de indrukwekkende
rubriek met oude stieren. Daar liepen
Claeys Grand Duc (v. Elephant) van Claeys
en Cowporation, Faluron (v. Coyote) van
Jaap van Dĳk uit Tinallinge en Fortiche (v.
Charmeur) van Hoogeveld. Het drietal
maakte indruk met hun gestalte en bespiering en hun machtige uitstraling.
Vanwege de minste kracht in de achterbenen plaatste Cooper de vĳf jaar oude
Fortiche op de derde plaats. De lange

Cowporation Lioness (v. Gigolo), algemeen kampioene vrouwelĳk
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De kampioenen
Kampioene vrouwelĳk jong: Cowporation Lioness (v. Gigolo), Claeys
en Cowporation, Bleskensgraaf
Kampioene jeugd: Cowporation
Irish (v. Valseur), Claeys en Cowporation, Bleskensgraaf
Kampioene volwassen: Claeys
Feride (v. Claeys Delux), Claeys en
Cowporation, Bleskensgraaf
Kampioen mannelĳk jong: Jupiter
(v. Malibu), Martien Vromans,
Tilburg
Kampioen mannelĳk volwassen:
Faluron (v. Coyote), Jaap van Dĳk,
Tinallinge

Grand-Duc kreeg de tweede positie omdat hĳ minder breedte toonde in de
borst en de achterhand dan Faluron.

Beste vleeseigenschappen
Het algemeen kampioenschap was echter een stap te ver voor de excellente Falluron. Die eer ging vanwege meer stĳl en
vooral krachtiger beenwerk naar Jupiter.
Het limousinstamboek liet ook het dier
met de beste vleeseigenschappen aanwĳzen. Verrassend waren de aanwĳzingen
niet. Lioness won en kreeg Vokie van ’t
Hoogeveld (v. Housard) van Hoogveld aan
haar zĳde. Jupiter won bĳ de stieren en
Faluron kreeg de reservetitel bĳ dit kampioenschap.
De algemeen kampioenen Jupiter en Lioness vormden een fraai jeugdig koppel
dat aan elkaar gewaagd was. Ze passen
in de keuringslĳn die Cooper had gevolgd: dieren met en stĳlvol skelet, veel
breedte in de borst, rug en achterhand
en een sterke kruisconstructie. l

Jupiter (v. Malibu), algemeen kampioen mannelĳk

Charolais
Keuring extra informatief voor charolaisfokkers

H

oewel het aantal beperkt was, toonden de charolaisfokkers kwaliteitsvol vee in Zwolle. De deelnemers kregen
in de ring een uitgebreide toelichting
van het Duitse jurylid Wilfried Jürgens
over zĳn keuze voor de kampioenen. Zo
klonk over Hambourg (v. Fric Frac) van
Peter van Nieuwenhuĳzen uit Sint Philipsland een lovend commentaar over
de lengte in zĳn imposante lĳf met de
brede, sterke rug. Het leverde Hambourg
de rubriekszege op en ook het algemeen
kampioenschap mannelĳk vee.
Bĳ de jonge vrouwelĳke deelneemsters

De kampioenen

onder de charolais kon Jisca (v. Hereford)
van Hans Rietveld op positief commentaar rekenen met haar lengte en rastypische bouw. Stalgenote en Cooperdochter
Halique trok ﬁnaal aan het langste eind
met haar completere bouw. Ze eindigde
niet alleen met het lint van vrouwelĳke jeugdkampioene om de borst, maar
kreeg ook de algemeen kampioenstitel
toebedeeld.
Bĳ de oudere koeien imponeerde Northlake Farms Division (v. Utrillo) van Edwin
Kriek en Lenny Noordermeer uit Oudenhoorn. De vrĳ verse koe met haar jonge

Hambourg (v. Fric Frac), algemeen kampioen stieren

Algemeen kampioen mannelĳk:
Hambourg (v. Fric Frac) van P. van
Nieuwenhuĳzen uit Sint Philipsland
Algemeen kampioene vrouwelĳk:
Halique (v. Cooper) van J. Rietveld
uit Leerdam

kalf toonde een extra ruim bemeten
frame en kreeg daarvoor lovende kritieken van jurylid Jürgens.

Halique (v. Cooper), algemeen kampioen vrouwelĳk

Eliteveiling vrouwelĳk fokvee
Verkoop succesvol voor aanbieders van blonde d’Aquitainedieren
Voor het eerst werd er een eliteveiling
voor vrouwelĳk fokvee georganiseerd
die, volgens Guus Laeven, voorzitter van
de federatie van Vleesveestamboeken,
‘voor meer dan de helft succesvol is verlopen’. ‘We gaan nu evalueren of het

voor herhaling vatbaar is.’ De verkoop
verliep in elk geval succesvol voor de
aanbieders van blonde d’Aquitainedieren, die gemiddeld 2767 euro per dier
ontvingen.
Bĳ de blondes brachten twee veilingtop-

Josanne (v. Evian)

Jip Malo (v. Goliath)

pers elk 3700 euro op: Josanne (v. Evian)
van Ed en Marjan Neerinx-Hendriks uit
Elst en Jip Malo (v. Goliath) van Marcel
Gerritsen uit Maurik. Josanne behaalde
tĳdens de ochtendkeuring een vĳfde
plek en verkast naar een Deense koper.
Jip Malo behaalde een 1a-rubrieksoverwinning en vervoegt weldra de fokstal
van Jan Eggerink.
In het limousinras veranderde met Ilse
(v. Flor), van de familie Soerendonk,
exact één dier van eigenaar voor een veilingbedrag van 2300 euro.
De overige aangeboden limousin- en de
Belgisch-witblauwdieren kregen wel bieders achter de naam, maar werden aan
de kopers niet gegund. De dieren keerden met een verwonderlĳk ‘oh’ vanaf de
volle tribunebanken huiswaarts.
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Daphne’s Gravin (v. Graaf), algemeen kampioene vrouwelĳk

Van Volenbeek Lativa 31 (v. Noek), reservekampioene oudere koeien

Verbeterd roodbont
Zoeken naar nieuwe keuringslĳn bĳ veel inzendingen

D

e NVM in Zwolle was de eerste
nationale show nadat het stamboek van het verbeterdroodbontras
afgelopen voorjaar het nieuwe fokdoel presenteerde. Grotere en ruimere dieren om meer natuurlĳke
geboorten mogelĳk te maken, luidde
het devies in de strĳd om een fokverbod af te wenden (zie kader).
Hoewel de discussie was geweest en
het nieuwe fokdoel was aangenomen, bleek zo’n overgangsjaar in de
keuringsring nog niet eenvoudig. De
eer was aan de juryleden Arend Jan
Westerkamp en Klaas Tigchelaar en
ook arbiter Adrie van Gent moest enkele keren de helpende hand toesteken. Met meer dan 70 inzendingen
verbrak verbeterd roodbont alle eigen records. Nu is het de verantwoording voor alle betrokkenen om ondanks mogelĳke discussies leden en
inzendingen vast te houden.

wel had, was Van Volenbeek Lativa 31 van
Bert van Abeelen uit Dorst. Het ontbrak
de Noekdochter niet aan breedte in voorhand en sterk beengebruik, waardoor ze
de klasse twee tot vier jaaxer won. In bespiering en fĳnheid kon ze echter niet
op tegen Gravin, waardoor Van Breukelen ook het algemeen kampioenschap
vrouwelĳk op zĳn naam schreef.
De Tinusdochter van Gravin, Daphne’s
Tineke, die voorzien was van minder bespiering dan haar moeder, won door
puik beenwerk en een goede ontwikkeling de titel bĳ het jongvee van één tot
twee jaar. De meeste kwaliteit bĳ het
jongvee kwam echter vanuit de rubrieken tot een jaar, waarbĳ de stier Jacqueline’s Topjob AZ een visitekaartje afgaf.
Een drietal van zĳn nakomelingen won
eerst de rubriek met afstammelingen
van één stier en later wonnen de pupillen uit de stal van Wilgo van de Mheen
uit Hoevelaken ook het kampioenschap
bedrĳfsgroepen.

Toch de bespierde Gravin
Een typisch voorbeeld waarbĳ de juryleden het lastig hadden met het
toepassen van de nieuwe keuringslĳn, was Daphne’s Gravin van Jaap en
Marga van Breukelen uit Pesse. De
Graafdochter showde een bĳzonder
fraaie bespiering en een imponerende bil. Vanuit het nieuwe fokdoel bekeken was ze alleen een aantal centimeters te klein. ‘Maar deze koe heeft
zo veel over in bespiering en type,
dan moet je de zaken optellen en ook
deze beslissing durven nemen’, verwoordde Adrie van Gent de mening
van de jury, waardoor Gravin kampioene ouder dan twee jaar werd.
Een koe die de gewenste centimeters
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Veerman sterk bĳ jonge dieren
Topjobdochter en rubriekswinnares Groot
Rassert 172 van Van de Mheen kwam net
tekort om ook individueel eremetaal in
de wacht te slepen. Het goud ging in de
leeftĳd vier tot twaalf maanden naar
Melanie van Halfweg (v. Rambo) van Theo
Veerman uit Zuidoostbeemster. Ze was
gezien haar leeftĳd ruimer ontwikkeld,
voorzien van iets meer bespiering en een
onberispelĳke stap ten opzichte van de
lang gebouwde en hard bespierde Alike 14
(v. Wolter) van Jan Wittingen uit het Gelderse Oosterwolde. Gezien de strĳd die
Melanie voor haar titel moest leveren,
was het niet verwonderlĳk dat ze ook de
titel Miss Toekomst won ten faveure van

2015

De kampioenen
Kampioen mini’s: Henk (v. Wolter)
van J. Wittingen uit Oosterwolde
(Gld.)
Kampioen 5-12 mnd. en Mister
Toekomst: Theodorus van Halfweg
(v. Rambo) van T. A. N. Veerman
uit Zuidoostbeemster.
Kampioen mannelĳk 1-2 jaar:
Gerrit van de Jacobushoeve (v.
Gertinus) van mts. Van AbeelenZoontjes uit Dorst.
Kampioen mannelĳk > 2 jaar en
algemeen kampioen mannelĳk:
Martin van de Zandkamp (v. Gertinus) van T. van Laar uit Ermelo.
Kampioene mini’s: Liselotte (v.
Remco) van J. J. van der Ven uit
Wĳk en Aalburg
Kampioene 4-12 mnd. en Miss
Toekomst: Melanie van Halfweg
(v. Rambo) van T. A. N. Veerman
uit Zuidoostbeemster.
Kampioene vrouwelĳk 1-2 jaar:
Daphne’s Tineke (v. Tinus) van
J. van Beukelen uit Pesse.
Kampioene vrouwelĳk > 2 jaar en
algemeen kampioene vrouwelĳk:
Daphne’s Gravin (v. Graaf) van
J. van Beukelen uit Pesse.
Kampioen bedrĳfsgroepen:
W. van de Mheen uit Hoevelaken

de kampioene bĳ de mini’s, de mooie
rastypische Liselotte (v. Remco) van Johan
van der Ven uit Wĳk en Aalburg.
Het aantal ingezonden stieren was vele
malen kleiner dan het aantal stuks vrouwelĳk vee, maar ook bĳ de stieren was
het niveau tot een jaar het hoogst. De
hoofdprĳs in de vorm van de titel Mister

Melanie van Halfweg (v. Rambo), Miss Toekomst

Toekomst ging opnieuw naar Veerman
met Theodorus van Halfweg. De Rambozoon, die eerder al kampioen werd bĳ de
stieren tussen de vĳf en twaalf maanden,
was niet de grootste, maar wel een heel
luxe stier met veel breedte en bespiering
en een onberispelĳke stap. Hĳ versloeg
de kampioen mini’s: Henk (v. Wolter) van
opnieuw Wittingen, die lang gebouwd

Liselotte (v. Remco), kampioene mini’s

en fraai van type was, maar een fractie
minder goed stapte.
Vaker gaf beweging de doorslag, zoals in
de klasse stieren van één tot twee jaar,
die gewonnen werd door de ruim ontwikkelde en voldoende bespierde Gerrit
van de Jacobushoeve van Van Abeelen.
Martin van de Zandkamp (v. Gertinus) van
Teus van Laar uit Ermelo was de enige

Theodorus van Halfweg (v. Rambo), Mister Toekomst

stier ouder dan twee jaar en daardoor bĳ
het betreden van de ring al kampioen.
De fraai bevleesde stier bewoog alleen
matig, maar kreeg toch het algemeen
kampioenschap mannelĳk op zĳn naam.
De reglementen gaven aan dat deze prĳs
was voor een dier ouder dan twee jaar,
maar dat is toe aan herĳking. Want Theodorus was de beste stier van de dag. l

Martin van de Zandkamp (v. Gertinus), algemeen kampioen mannelĳk

Jaap van Breukelen: ‘Een natuurlĳke geboorte kost lef en veel tĳd’
De NVM was dé plek waar de verbeterdroodbontfokkers wilden laten zien hoe
ze werk maakten van het project Natuurlĳke Luxe. De demonstratie met een
aantal ruim bemeten en natuurlĳk afkalvende dieren werd echter onderbroken door het kampioensdeﬁlé en kwam
daardoor helaas niet uit de verf.
Drie koeien van Jaap en Marga van Breukelen en één van Bert van Abeelen vertegenwoordigden met bekkenmaten van
21 tot 22 cm hoog en 16 tot 17,5 cm
breed het nieuwe fokdoel. Twee werden
zelfs vergezeld van hun natuurlĳk geboren kalf. ‘Natuurlĳk afkalven kost vooral heel veel tĳd. Als er in de avond een

koe op kalven staat, kost me dat de hele
nacht’, geeft Van Beukelen aan. ‘Allereerst kĳk ik naar de bekkenmaten. Die
moeten voor mĳ minimaal 18 bĳ 15 centimeter zĳn. Vervolgens moet de koe zelf
echt voldoende werken om het te proberen. Daarna begint het opvoelen of er
ruimte genoeg is en komt het ook op lef
aan. Door de ervaring kun je op den duur
wel inschatten wat wel en niet kan.’
In de veestapel van Van Beukelen kalft
op dit moment 12 procent van de 35
koeien zelf af. ‘We hebben een overgangstĳd nodig, want de populatie veranderen kan niet in een paar jaar. Niemand wil het huidige type verliezen,

alleen proberen we dat te behouden met
een ruimer bemeten koe. Hopelĳk gaan
daarom zo veel mogelĳk leden meten.’
Vier ruim bemeten koeien demonstreren het
project Natuurlĳk Luxe

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

O K T O B E R

2 0 1 5

27

