K E U RI N G

Enkel de Nederlandse blondes kenden in Mariënheem een topeditie

Blonde-enthousiasme
Met vĳfhonderd man waren de vleesveehouders afgereisd naar Mariënheem voor het bĳwonen van
de nationale keuringen. Vooral liefhebbers van blondevee waren present. Zĳ zagen BAC Lasse Malo
in de voetsporen treden van zĳn grote zus. In het piemonteseras behaalde Antonie van Gelder vĳf
van de acht eindzeges. Bĳ het charolais voerde Peter van Nieuwenhuĳzen een onemanshow op.
tekst "MJDF#PPČFO(VZ/BOUJFSextra foto’sXXXWFFUFFMUWMFFTOMGPUP

Blonde d’Aquitaine

BAC Lasse Malo in voetsporen van grote zus
Op voorhand was de nationale keuring
voor de blonde d’Aquitaines eigenlĳk al
geslaagd. Met 140 dieren in het boekje van
32 verschillende fokkers was de animo
groot. Juryleden David Escouteloup en
Jean Basta hadden er dan ook een ﬂinke
kluif aan om in een halve dag de volle rubrieken op volgorde te zetten. Dat gold
met name voor de uniforme vrouwelĳke
rubrieken die met name in de midden- en
oudere klasse sterk bezet waren. De Fransmannen kozen voor het mixed type en
zochten naar de combinatie van fĳnheid,
bespiering en ontwikkeling.
Met Lajuul van de Woeste Hoeve hadden ze
aan het eind van de dag hun ‘true type’
aangewezen, bevestigd door een drietal
buitenlandse juryleden, die Lajuul ook de
titel Miss Fierba toekenden. De vĳftien
maanden oude Eviandochter van De
Woeste Hoeve uit Hoogwoud bezat lengte,
ﬁnesse en raskwaliteit ‘zoals het hoort’,
lichtte de jury toe.
Lajuul won in de categorie vrouwelĳke
dieren van één tot drie jaar en liet daarbĳ
stalgenote Lamour van de Woeste Hoeve (v.
Hercule) – met wat meer foktype – achter
zich. Ook Julia (v. Evian), voorzien van een
Messi (v. Hummer),
kampioen mannelĳk tot 1 jaar
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Dat Lajuul de dagprĳs kreeg, was een hele
eer, want in de rubrieken met oude koeien barstte het ook van de kwaliteit. Zo
kreeg Ineke, de aangespannen koe van Jan
Slot uit Haule, een eerste plaats in de rubriek. De Ouloudochter combineert veel
ontwikkeling en breedte met een fĳne bespiering. Voor het kampioenschap bĳ de
oudere koeien was ze echter een maatje te
klein.
Maar liefst drie dochters van rasfokkoe
Arielle du Moulin verzamelden zich in de
ring bĳ de koeien van vier jaar en ouder.
Uiteindelĳk wist Harielle du Moulin (v. Aleator) van Spekenbrink het meest te overtuigen vóór haar halfzuster Fatima du Moulin (v. Tilbury), die op stal staat bĳ De
Woeste Hoeve. Beide koeien zĳn groot en
zwaar en voorzien van veel bespiering,
maar Harielle kreeg in het kampioen-

schap bĳ de oudere koeien de voorkeur
boven Fatima, die reserve bĳ de oudere
koeien werd. Harielle liet net even meer
gewenst kleurverschil zien, met name in
de kop. Daarover gaven Escouteloup en
Basta nog een goed advies: scheer de dieren niet, dan zĳn de nuanceringen in
haarkleur, dus in rastype, beter zichtbaar.
Fatima had echter nog een ĳzer in het
vuur: haar dochter Mercedes van de Woeste
Hoeve (v. Arlequin). ‘Exceptioneel’, noemde de jury de negen maanden oude blonde
van de familie Schilder. In bespiering en
rastype liep ze eruit in de rubriek, maar
voor het kampioenschap bĳ de vrouwelĳke dieren tot één jaar kreeg ze nog te maken met Lexia van Henk Visscher uit Dalfsen. De Exondochter combineerde een
fraai rastype en sterk bekken ook nog
eens met enorm veel ontwikkeling en
daarmee haalde ze het kampioenschap
binnen, nipt voor Mercedes.
Het kampioenschap bĳ de zoogstellen
ging naar Illusion van Henk Stegeman uit
Laren (Gld.) De Darlingdochter heeft zelf
een wat lichte kleur, maar de jury liet zich
met name overtuigen door haar donkere
en zeer fraaie kalf Moreno (v. Fromant).

Lexia (v. Exon),
kampioene vrouwelĳk tot 1 jaar

Harielle du Moulin (v. Aleator),
kampioene vrouwelĳk 3 jaar en ouder

zeer fraai bekken, van de gebroeders
Blaauw uit Doornspĳk kwam er niet aan
te pas. Het was de harmonische en fraai
bespierde Juliet du Moulin van Hans Spekenbrink uit Hoge Hexel die de reservetitel opeiste.

Halfzusters uit Arielle

2016

Lajuul van de Woeste Hoeve (v. Evian ),
algemeen kampioene, Miss Fierba en kampioen vrouwelĳk 1-3 jaar

De kwaliteit bĳ de vele inzenders was
sterk en breed en daarmee gingen verschillende blondefokkers met de hoofdprĳs naar huis. Zoals de familie Kip uit De
Wĳk, die in de allerjongste rubrieken indruk maakte met nakomelingen van haar
Heodule du Moulin (v. Ronald),
kampioen mannelĳk 3 jaar en ouder

BAC Lasse Malo (v. Barbes),
algemeen kampioen en kampioen mannelĳk 1-3 jaar

– inmiddels gesneuvelde – eigen stier
Heuvelland-Hummer. Voor zoon Messi,
met een fraaie bespiering en een open,
breed bekken resulteerde het in het kampioenschap mannelĳk tot één jaar. Als secondant wees de jury Loyaal van de Woeste
Hoeve aan. De Jasminzoon heeft ook een
fraai bekken en is voorzien van een bespierde ruglĳn, maar in rasfĳnheid scoorde Messie beter.

Veel aandacht voor mixte type
De stierenrubrieken waren minder uniform dan de vrouwelĳke rubrieken, dat is
haast traditioneel. Over de topdieren waren de Franse juryleden echter zeer enthousiast. In de middenklasse met stieren
van één tot drie jaar gold dat zonder twĳfel voor BAC Lasse Malo, een Barbeszoon

van Marcel Gerritsen uit Maurik. Lang,
fĳn met prima aansluitingen en een brede
bespiering en vooral de raskenmerken
maakten van Lasse de allerfraaiste mannelĳke blonde van de dag.
Als reserve werd Ilusion du Moulin aangewezen, de Ronaldzoon die in eigendom is
van Gerben Jouwsma uit Dedemsvaart en
Marco Poelarends uit Den Ham.
Bĳ de oudere rubriek stieren keek de jury
opnieuw heel sterk naar het mixte type.
De harmonie dus tussen ontwikkeling, bespiering en fĳnheid. Daar liep weer een
Du Moulinfokproduct zich in de kĳker.
Ronaldzoon Heodule du Moulin, in eigendom van De Roodheuvel uit Toldĳk, kreeg
het kampioenschap, met de Franse importstier Fanfan (v. Aleator) van Johan Betting uit Emmer als reservekampioen.

Tabel 1 – Rubriekswinnaars keuring blonde d’Aquitaine Mariënheem 2016 (kampioenen vetgedrukt)

categorie
WSPVXFMČL

naam dier

Madeleine
Mariëlle
Mercedes van de Woeste Hoeve
Lexia
Lajuul van de Woeste Hoeve
Lamour van de Woeste Hoeve
Julia
+F5n"JNFWBOEF#PFSMBOEFSČ
Juliet du Moulin
*OFLF
Harielle du Moulin
Illusion
NBOOFMČL
Messi
Mint
Merlin
Loyaal van de Woeste Hoeve
Lanzarote
BAC Lasse Malo
Roodheuvel Jupiter
Jacco J.E.
Ilusion du Moulin
Heodule du Moulin
Fanfan
CFESČGTHSPFQFO De Woeste Hoeve, Hoogwoud

geb.datum

vader

m.vader

eigenaar, woonplaats

25-04-2016
12-03-2016
04-01-2016
06-11-2015
30-07-2015
27-06-2015
29-11-2014
31-07-2014
20-04-2014
22-02-2013
12-04-2012
22-09-2013
05-04-2016
21-03-2016
11-02-2016
13-12-2015
20-09-2015
10-05-2015
27-11-2014
27-10-2014
26-12-2013
03-12-2012
16-03-2010

Hummer
Indigo
Arlequin
Exon
Evian
Hercule
Evian
Armendarits
Arlequin
Oulou
Aleator
Darling L.
Hummer
Imposant
Exon
Jasmin
Evian
Barbes
Berlioz
Dragueur
Ronald
Ronald
Aleator

Ami
Tilbury
Tilbury
Garonne
Disco
Napoleon
Ballon
Orion
Serin
Advocat
Orion
Ramsus
Ami
Cauet Roz
Pierre
Cauet Roz
Orion
Leo
Ultra
Sombrero
Rubio Comb.
Charly
Ramo

),JQ %F8ČL
"&#SJOL ,MBSFOCFFL
De Woeste Hoeve, Hoogwoud
H. J. Visscher, Dalfsen
De Woeste Hoeve, Hoogwoud
De Woeste Hoeve, Hoogwoud
(FO"#MBBVX %PPSOTQČL
#PFSMBOEFSČ &DIUFO %S
+"(84QFLFOCSJOL )PHF)FYFM
J. Slot, Haule
+"(84QFLFOCSJOL )PHF)FYFM
)(+4UFHFNBO -BSFO (ME
),JQ %F8ČL
'.WBO%ČL)FOESJLT 7PPSTU
H. J. Visscher, Dalfsen
De Woeste Hoeve, Hoogwoud
+).#VTDI )BBLTCFSHFO
."(FSSJUTFO .BVSJL
%F3PPEIFVWFM 5PMEČL
+&HHFSJOL 8JFSEFO
G. Jouwsma-M. Poelarends
%F3PPEIFVWFM 5PMEČL
J. J. Betting, Emmen
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Piemontese

Duidelĳk overwicht van Antonie van Gelder uit Hoge Hexel

Elza 75 (v. Ottmar), algemeen kampioene

Pascaro (v. Quadrato), algemeen kampioen

‘Echt waar. De vrouwelĳke top kan zo
meedraaien op de nationale keuring te
Cuneo en er zelfs een rubriek winnen,’ zei
de Italiaanse keurmeester Rigazio na afloop. En Livio Rigazio (45) kan het weten.
Tot voor enkele jaren draaide hĳ zelf als
fokker mee op de nationale keuringen in
Italië. In 2006 behaalde hĳ er zelf een nationale titel.
Minder lovend was de Italiaan over de
stierenrubrieken. ‘Te heterogeen en het
beenwerk is zeker een verbeterpunt.’

Overwicht eenmaal doorbroken
Rigazio die al eerder naar Nederland
kwam om de piemonteses te beoordelen,
keurde te Mariënheem met stamboekinspecteur Job Vlastuin. Het juryduo kende
in het vrouwelĳk fokvee vĳf van de zes ti-

tels toe aan Antonie van Gelder uit Hoge
Hexel. Met de ‘reuzenvaars’ Fridie 62 (v.
Natale) bĳ de vaarzen 1 tot 2 jaar en met
de welbekende keuringscoryfee Norma 29
(v. Natale) in de categorie oude koeien,
verlengde van Gelder voor één jaar twee
landstitels. Stalgenote Fridie 68 (v. Natale)
werd kampioenen bĳ de vaarzen tot 8
maanden en Fridie 49 (v. Ostu) werd kampioene bĳ de jonge koeien. Met de ruim en
fĳn bespierde Elza 75 (v. Ottmar) veroverde de fokker uit Hoge Hexel de nationale
driekleur bĳ de vaarzen van 2 tot 3 jaar,
het kampioenschap voor het best gefokte
dier in Nederland en als toetje het algemeen kampioenschap bĳ het vrouwelĳk
fokvee.
Eenmaal zag Antonie van Gelder zĳn hegemonie doorbroken. Cees van de Nos-

trum en Bas Basemans uit Oisterwĳk veroverden de driekleur in de categorie 8 tot
12 maanden met Umaya van de Kreitehei
(v. Umayo). Umaya was fĳner in het vel en
de botten dan Fridie 66 (v. Ombre) van Van
Gelder.

Stieren in grote minderheid
Voor de titels bĳ de stieren waren maar
heel weinig aanmeldingen. Bonito 92 (v.
Fortwĳk Bonito 73) van Jan Dekker uit
Veeningen veroverde de titel bĳ de stiertjes 8 tot 12 maanden.
Pascaro (v. Quadrato) werd kampioen bĳ de
stiertjes tot 8 maanden. Pascaro, gefokt
door J. van der Heĳden uit Dedemsvaart,
werd eveneens benoemd tot best gefokte
stier in Nederland en tot algemeen kampioen stieren.

Tabel 2 – Rubriekwinnaars nationale piemontesekeuring Mariënheem 2016 (kampioenen vetgedrukt)

categorie

naam dier

NBOOFMČL

Alfred
Pascaro
Bonito 92
WSPVXFMČL
Jannet
Natasja 42
Fridie 68
Umaya van de Kreitehei
Fridie 66
Amalia
Fridie 62
Elza 75
Fridie 49
Norma 29
Marja
CFESČGTDPMMFDUJFTWSPVXFMČL
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geb.datum

vader

m.vader

eigenaar, woonplaats

12-05-2016
16-03-2016
13-02-2016
14-05-2016
13-04-2016
10-03-2016
08-02-2016
14-01-2016
01-06-2015
13-01-2015
23-09-2014
23-02-2012
09-05-2011
06-01-2011

Quadrato
Quadrato
'PSUXČL#POJUP
Quoziente
'PSUXČL#POJUP
Natale
Umayo
Ombre
Quadrato
Natale
Ottmar
Ostu
Natale
Marte

Ural
Natale
Pupillo
%FMBOP
Quasimodo
Jarno
Ural
Natale
Fred
Jarno
Cobra
Jarno
Cobra
Omero

mts. W. en C. Barneveld-Bastiaan, Zalk
+WBOEFS)FČEFO %FEFNTWBBSU
+%FLLFS 7FFOJOHFO
)4FJOFO #BMLCVSH
))FOHTUFCPFS /JFVXMFVTFO
"WBO(FMEFS )PHF)FYFM
C. vd Nostrum-B. Basemans
"WBO(FMEFS )PHF)FYFM
mts. W. en C. Barneveld-Bastiaan, Zalk
"WBO(FMEFS )PHF)FYFM
"WBO(FMEFS )PHF)FYFM
"WBO(FMEFS )PHF)FYFM
"WBO(FMEFS )PHF)FYFM
WPG7BO7VDIU7FFCFESČG 0JTUFSXČL
"WBO(FMEFS )PHF)FYFM

2016

Charolais

One-man show van Peter van Nieuwenhuĳzen

De dagkampioenen Jackson (v. Caviar) en Esperance (v. Diamant) van de Helenahoeve

Productiefste koe: Frederique (v. Viking)

en Esperance (v. Viking) bĳ de koeien.
Jackson en Esperance van de Helenahoeve werden door keurmeester Adri Van
der Vaart eveneens gekroond tot algemeen kampioen. ‘Toppertjes’ luidde het
kort en krachtig commentaar van de
keurmeester.
Enkel Hans Rietveld uit Leerdam kon in
Mariënheem wat weerwerk bieden aan

De nationale keuring in het charolaisras
groeide bĳna uit tot een onemanshow.
De genetica ‘van de Helenahoeve’ van
Peter van Nieuwenhuĳzen uit St. Philipsland behaalde zowat alle nationale titels.
Maurice (v. Izilou) werd kampioen bĳ de
jonge stieren, Jackson bĳ de oudere stieren. Jamaica (v. Caviar) werd aangeduid
als kampioene bĳ de vrouwelĳke jeugd

Van Nieuwenhuĳzen. Rietveld behaalde
tweemaal een rubrieksoverwinning en
kreeg voor Frederique (v. Viking) de titel
van productiefste charolaiskoe. Frederique, geboren in 2010, kalfde een eerste
maal vóór de leeftĳd van 30 maanden en
heeft binnen het jaar telkens een kalf gegeven. Haar levenstotaal staat nu al op
vĳf kalveren.

Tabel 3 – Rubriekwinnaars nationale charolaiskeuring Mariënheem 2016 (kampioenen vetgedrukt)

categorie

naam dier

NBOOFMČL

Maurice van de Helenahoeve
Jackson van de Helenahoeve
WSPVXFMČL
Lyzaya
J Lo van de Helenahoeve
Jamaica van de Helenahoeve
Frederique
Esperance van de Helenahoeve
productiefste koe Frederique

geb.datum

vader

m.vader

eigenaar, woonplaats

22-05-2016
05-03-2014
18-12-2015
29-11-2014
07-03-2014
07-07-2010
23-11-2009
07-07-2010

Izilou
Caviar
Isham
Utrillo
Caviar
Viking
Diamant
Viking

Magenta
Tobrouk
Cooper
Olgado
Argenty
Aine d’Azu
Reims
Aine d’Azu

1WBO/JFVXFOIVČ[FO 4U1IJMJQTMBOE
mts. C. R. en M. van Schie, Abbenbroek
J. Rietveld, Leerdam
1WBO/JFVXFOIVČ[FO 4U1IJMJQTMBOE
1WBO/JFVXFOIVČ[FO 4U1IJMJQTMBOE
J. Rietveld, Leerdam
1WBO/JFVXFOIVČ[FO 4U1IJMJQTMBOE
J. Rietveld, Leerdam

Eliteveiling

Verkoop zonder veel enthousiasme op eliteveiling
In Mariënheem werd naar aanleiding
van de nationale keuringen in het blonde d’Aquitaine-, piemontese- en charolaisras, een nieuwe programma-onderdeel ingevoegd met een eliteveiling.

Naar Angelsaksisch model dienden de
veilingdieren deel te nemen aan de keuring vooraf.
Enkel in het blonde d’Aquitaineras waren er opgaven voor de verkoop (zie ta-

Tabel 4 – Uitslag eliteveiling Mariënheem 2016

bel 4). Veilingtopper werd Pion Juliette (v.
Evian) van Gerben Jouswma uit Dedemsvaart, die voor 4100 euro werd verkocht.
De gemiddelde veilingprĳs bedroeg 2643
euro (incl. btw).
Veilingtopper Pion Juliette

naam dier

geb.
datum

vader

fokker

keuringsveilingplaats QSČT FVSP

blonde d’Aquitaine
Lizzy Malo
Lovely van de Woeste Hoeve
Justine
Pion Juliette
Heuvelland Jessica
Lauraine
Laika

29-08-2015
24-02-2015
17-10-2014
20-03-2014
12-03-2014
20-04-2015
18-03-2015

Gaillard
Disco
Goliath
Evian
H. Galibier
Bac Herve
Bac Herve

M. Gerritsen, Maurik
De Woeste Hoeve, Hoogwoud
H. Spaansen, Winkel
G. Jouwsma, Dedemsvaart
H. Spaansen, Winkel
E. en M. Neerinx-Hendriks, Elst
E. en M. Neerinx-Hendriks, Elst

5
6
6
3
2
11
9

2.000
2.800
2.100
4.100
2.400
2.300
2.800
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