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De Nationale Vleesvee Manifestatie 2017
was één groot feest. Er heerste een goede sfeer in de IJsselhallen in Zwolle en
aan het eind van de dag stonden fraaie
kampioenen in de ring. De VeeteeltVleesredactie doet verslag in woord en beeld.
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BELGISCH WITBLAUW

Juichen voor

Cocinelle

Gitzwart en blinkend in haar rol, moeiteloos pakte
Van ’t Staverhul Cocinelle de hoofdrol bij het
vrouwelijk witblauwvee in Zwolle. Marly van Maris
werd algemeen kampioen bij de stieren.

Tuuros van de Roomspolder (v. Ultimo),
kampioen stieren jonger dan 6 maanden

TEKST ANNELIES DEBERGH

M

et inmiddels alweer de vĳfde editie
achter de kiezen kon de organisatie
van de Nationale Vleesvee Manifestatie zich beroepen op flink wat ervaring.
De wĳziging van twee keuringsringen voor
witblauw naar één wachtring en één keuringsring was daarbĳ een schot in de roos.
Met de wachtring kreeg het programma de
gepaste vaart en verliep de show toch met
meer rust en structuur. Het publiek kon op
die manier meer en beter van het schouwspel in de keuringsring genieten.
Genieten, dat was er wel bĳ voor de witblauwliefhebbers. Fokstellen met meerdere
nakomelingen en zoogstellen met koe en
kalf, het blĳven publiekstrekkers. Zeker
wanneer de winnende koe, in dit geval Van
’t Staverhul Cocinelle van Tonnie van Ginkel
uit Uddel, haar kalf ‘live’ staat te zogen.
Het zette de overwinning bĳ de zoogstellen
extra in de verf. Qua dierwelzĳn en imagoopbouw kon de actie alvast tellen.

Algemeen verliep de witblauwkeuring in
een positieve sfeer. Al moest toch één keer
de arbiter – Eric van de Pol uit Waterlandkerkje – tussenbeide komen om de zege in
de middencategorie van de jonge vaarzen te
bezegelen. Reina ut de Groe, een dochter van
Ultimo van de Ĳzer, van Marc Versprille en
Jeanet Harms uit Groede stond recht tegenover Van ’t Staverhul Formule (v. Hazard) van
maatschap Van Ginkel-van Dĳk in de kop
van de reeks. De breedte voorin en extra
gewicht gaven Formule het nakĳken op de
uitstekend bespierde en vlot stappende
Reina.

Sterke middenklasse
De kwaliteit van deze kopnummers was
toonaangevend voor de sterke middenklasse
met rubriekswinnaars als de zware imposante Van de Koekendaal Tamara (v. Idéfix) van
familie Steenbreker uit Doetinchem, de
sterk bevleesde Prada van het Waterland (v.

Tabel 1 – Rubriekswinnaars Belgisch witblauw NVM 2017 (algemeen kampioenen vetgedrukt)

categorie

naam

mannelijk <6 maanden
mannelijk 6-12 maanden
mannelijk >12 maanden
vrouwelijk <6 maanden

Tuuros van de Roomspolder
Hobart van de Grote Voort
Marly van Maris
Van het Oudeland Meike
Noa van het Waterland
vrouwelijk 6-12 maanden Genoise du Fond de Bois
vrouwelijk 12-20 maand
Reina ut de Groe
Van de Koekendaal Tamara
Prada van het Waterland
Sarah
vrouwelijk 20-32 maand Qwen ut de Groe
vrouwelijk >32 maanden Van ’t Staverhul Cocinelle
Evita van Krakehoeve
zoogstellen
Van ’t Staverhul Cocinelle
afstammelingen één koe Van ’t Staverhul Cocinelle
bedrijfsgroep

14

Hobart van de Grote Voort (v. Fripon),
kampioen mannelijk van 6 tot 12 maanden

vader

m.vader

eigenaar, woonplaats

Ultimo
Fripon
Sheriff
Attribut
Idéfix
Idéfix
Ultimo
Idéfix
Hazard
Tahitien
Hazard
Imperial
Egel

Imperial
Machinal
Adajio
Origan
Imperial
Imperial
Adajio
Kimono
Bimbo
Attribut
Germinal
Emigré
Germinal

A. Dingemans en K. v. Deursen, Eede
H. Strijbos, Hilvarenbeek
mts. L. en T. Hunnekens, Grashoek
J. de Vos, Ooltgensplaat
B. Hoogeveen, Dreumel
J. Knoops, Koningsbosch
mts. Versprille-Harms, Groede
J. Steenbreker-Gerritsen, Doetinchem
B. Hoogeveen, Dreumel
R. Wolters, Lievelde
M. de Smidt, Eede
mts. Van Ginkel-van Dijk, Uddel
vleesveebedrijf Krakehoeve, Weert

Marly van Maris (v. Sheriff),
kampioen mannelijk ouder dan 12 maanden
Noa van het Waterland (v. Idéfix),
kampioene vrouwelijk jonger dan 6 maanden

vleesveebedrijf Van Erp, Aarle Rixtel
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Hazard) van Bart Hoogeveen uit Dreumel en
de fraaitypische Sarah (v. Tahitien) van Ronald Wolters uit Lievelde.
Dat Versprille in Zwolle de goede toon te
pakken had, was ook in de latere rubrieken
nog weer te zien. De prima bespierde Qwen
ut de Groe, gefokt door Versprille, maar in
eigendom van Michel de Smidt uit Eede,
pakte uit met haar balansrĳk bespierde lĳf
op vlot beenwerk. Moeiteloos bleef ze Padana
ut de Groe voor, een Origandochter van Versprille. In de finale werd de keuze van de
jury opnieuw bevestigd: Qwen won het
driekleurige kampioenslint, het oranje reservelint eindigde bĳ Padana.

Jeugd met meer variatie
Bĳ de jongere rubrieken wisselde de kwaliteit vaker in de loop van de reeks. Toch verschenen stuk voor stuk fraaie kopnummers
vooraan. Slechts twee duo’s uit twee rubrieken streden om de zege bĳ de vaarzen van 6
tot 12 maanden. De rubriekswinst zette de
brede en erg vleesrĳke Genoise du Fond de Bois
(v. Idéfix) van Knoops uit Koningsbosch
moeiteloos om in een kampioenslint. Tessa
(v. Cadeau) van Ronald Wolters uit Lievelde
hield Spindurella van Krakehoeve van Wiljan
van de Kruĳs uit Weert op afstand. Winst in
de finale was een brug te ver voor rubriekswinnares Tessa, ze eindigde als tweede, de
zware Genoise werd overtuigend kampioene.
Bĳ de jongste vaarzen nam Van het Oudeland
Meike (v. Attribut) van Jaap de Vos uit Ooltgensplaat met haar fĳn vleestypische bouw
en goede breedte het voortouw en ging voor
Van ’t Staverhul Harmonie (v. Fiacre) van Van
Ginkel. De kopnummers in de volgende
reeks sprankelden even meer met de gitzwarte, fĳnbespierde en complete Noa van
het Waterland (v. Idéfix) van Bart Hoogeveen
op kop en Freya van de Roomspolder (v. Ultimo)
van Ad Dingemans en Karen van Deursen
uit Eede in haar kielzog. Noa kreeg het kampioenslint, het reservelint ging naar Freya.

Tweede keer Roomspolder

Freya’s volle broer Tuuros van de Roomspolder
verkeerde in een optimale conditie en pakte
meteen de 1a-klassering bĳ de eerste en

enige rubriek jonge stieren. In het kampioenschap maakten juryleden Stĳn Veulemans en Pieter Gillis dezelfde keuze: Tuuros
werd kampioen, Jordy (v. Hazard) van de
familie Steenbreker uit Doetinchem reserve.
Bĳ de middenklasse stieren trok Hobart van
de Grote Voort aan het langste eind op basis
van een fraai brede voorhand en een prima
staartinplant. De Fripontelg van Henk Strĳbosch uit Hilvarenbeek eindigde vóór Ronaldo van de Vequ (v. Picadilly), gefokt door
Van der Ven uit Hedel.
Het sluitstuk bĳ de stieren werd een dubbelslag voor de familie Hunnekens uit Grashoek. Met de goed rond bespierde en brede
Marly van Maris (v. Sheriff) won de fokstal de
titel bĳ de oudere stieren, met Senco van
Maris (v. Warrior) won ze ook de reservetitel.
Marly kwam aan het eind nogmaalsin beeld
en pakte de algemene titel bĳ de stieren.

Genoise du Fond de Bois (v. Idefix),
kampioene vrouwelijk van 6 tot 12 maanden

Reina ut de Groe (v. Ultimo),
kampioene vrouwelijk van 12 tot 20 maanden

Cocinelle pakt de hoofdrol
Maar o wat een klasse in de oudste rubrieken! Wat te denken van Polka van het Broek
van Frans en Frank van Hest uit Oirschot
bĳvoorbeeld? Haar imposante breedte en
fraaie achterhand blĳven de voornaamste
troeven van de Sheriffdochter. Met Van ’t
Staverhul Cocinelle van maatschap Van Ginkelvan Dĳk uit Uddel kreeg Polka in Zwolle een
moeilĳke noot om kraken. De fraai bespierde achterbil bĳ de gitzwarte, brede Cocinelle
in combinatie met haar finesse gaven de
traag, maar soepel stappende Imperialtelg
Cocinelle de voorkeur. Deze horde richting
eindzege was alvast genomen.
De witte Evita van Krakehoeve van Wiljan van
de Kruĳs uit Weert bleef alvast Van de Brinkerweg Zoë van Huiskamp uit Emst voor in de
rubriek, met haar complete, brede lĳf met
ronde lĳnen. Maar de zege pakken, dat was
een brug te ver; Evita werd reserve, de titel
ging naar Cocinelle.
En het werd niet één keer raak voor Cocinelle. Met haar titel bĳ de oudere koeien, de
zege bĳ de zoogstellen en die bĳ de fokkoeien met nakomelingen reeg de fokkoe de
zeges aan elkaar. De algemene zege van de
koolzwarte Imperialdochter werd het klapstuk voor familie Van Ginkel. l

Qwen ut de Groe (v. Hazard),
kampioene vrouwelijk van 20 tot 32 maanden
Van ’t Staverhul Cocinelle (v. Imperial),
kampioene vrouwelijk ouder dan 32 maanden
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EMOTIE IN DE RING

Vreugde vanwege winst
Dolblij is Dennis Boerland. De bedrijfsgroep van zijn bedrijf De
Boerlanderij is zojuist bij het blonde d’Aquitaineras uitgeroepen
tot beste groep van de dag. Dennis’ dag kan niet meer stuk.

16
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LIMOUSIN

Monster en
Liqueur op winst
Cowporation van Teus Dekker grossierde in prijzen
bij de limousinkampioenschappen. De Franse jury
hield het lang spannend in de rubriek en sprak zijn
voorkeur uit voor massale, brede dieren.

Monster (v. Gamin), algemeen kampioen mannelijk

TEKST JAAP VAN DER KNAAP

H

et was even wennen voor de toeschouwers aan de rand van de
limousinring. De Franse jury Christophe Troncy bracht zĳn eigen manier van
het op volgorde plaatsen van de dieren mee
naar Zwolle. Na het rondlopen liet hĳ de
koeien op catalogusvolgorde neerzetten en
pas bĳ het uitreiken van de rozetten werd
duidelĳk welk dier gewonnen had. Daardoor bleef het weliswaar lang spannend,
maar de Franse uitleg en vervolgens vertaling naar het Engels zorgden menigmaal
voor verwarring.
Troncy – hĳ staat op de internationale jurylĳst – hield een strakke keuringslĳn aan.
Grote, goed bespierde dieren met veel breedte op de lendenen kregen zĳn voorkeur en
hĳ kneep wel eens een oogje toe op het
beenwerk. Maar dat Liqueur (v. Fiston Ed)
algemeen kampioene werd, was geen verrassing. Liqueur werd vanwege haar enorme
ontwikkeling en sterke bevleesd-heid in de
ruglĳn eerder al uitgeroepen tot het beste
vrouwelĳke dier gekeurd volgens het foktype. Liqueur werd geïmporteerd uit Frankrĳk en is nu in eigendom van Cowporation,
het vleesveebedrĳf van Teus Dekker uit Alblasserdam.
Liqueur wees stalgenote Claeys Floore (v. Delux) naar de reserveplaats. Floore was groot,
breed en een en al vlees, maar bewoog zich
niet foutloos op haar voorbenen.

Cowporation was een van de vier bedrĳven
die limousindieren naar Zwolle stuurden. De
afsplitsing van een deel van de limousinfokkers en de oprichting van de nieuwe limousinvereniging kwamen het aantal deelnemers in Zwolle niet ten goede. Iets meer dan
40 dieren waren aangemeld. Teus Dekker
nam het leeuwendeel daarvan voor rekening
en grossierde in prĳzen. Zo won zĳn ruim
één jaar oude stier Monster (v. Gamin) de titel
kampioen mannelĳk foktype, vanwege een
sterke bovenbouw en een brede voor- en
achterhand. Monster kreeg stalgenoot Cowporation Manoir (v. Gigolo) aan zĳn zĳde.

Liqueur (v. Fiston Ed), algemeen kamp. vrouwelijk

Twee maal Gigolo
De stier Ampartaine Gigolo bezorgde ook
de winst aan zĳn zoon Cowporation Mammoth in de strĳd om het beste mannelĳke
dier qua vleestype. Cowporation Nobel (v.
Jardin) kreeg de reserveplaats en beide dieren kwamen uit de stal van Dekker.
Bĳ het vrouwelĳke vleestype won Claeys
Esmee (v. Baccus) van opnieuw Liqueur, beide van Cowporation.
De Franse jury Troncy doorbrak de overheersing van Cowporation bĳ de jonge
vrouwelĳke dieren in de strĳd om het foktype. Daar won Mimosa van ’t Hoogeveld (v.
Mateo) van Sytze van der Goot uit Eelde.
Claeys Madona (v. Grand-Duc) van Eddy
Claeys uit Biervliet kreeg de reservetitel. l

Claeys Esmee (v. Baccus), kampioen vleestype
Mimosa van ’t Hoogeveld (v. Mateo), kamp. foktype junior

Tabel 1 – Kampioenen limousin NVM 2017 (algemeen kampioenen vetgedrukt)

categorie

naam dier

naam vader

eigenaar, woonplaats

foktype junior
foktype senior
foktype intermediate
mannelijk foktype
vrouwelijk vleestype
mannelijk vleestype

Mimosa van ’t Hoogeveld
Claeys Floore
Liqueur
Monster
Claeys Esmee
Cowporation Mammoth

CN Mateo
Delux
Fiston Ed
Gamin
Bacchus
Gigolo

’t Hoogeveld, Eelde
Cowporation, Alblasserdam
Cowporation, Alblasserdam
Cowporation, Alblasserdam
Cowporation, Alblasserdam
Cowporation, Alblasserdam

veeteeltvlees OKTOBER 2017

VV10_NVMEmo1+Limo.indd 17

17

19-10-17 10:48

BLONDE D’AQUITAINE

Blondes blinken
uit in fijnheid
Met goedgevulde rubrieken was de strijd in de ring
bij de blonde d’Aquitaines hevig. De jury zocht naar
fijnheid en kwam daarmee soms tot een verrassende
uitslag. Daarmee werd het eremetaal prachtig onder
de inzenders verdeeld.

Nharielle du Moulin (v. Justin),
kampioene vrouwelijk tot één jaar

TEKST ALICE BOOIJ

N

ee, een appeltje-eitje was het kampioenschap bĳ de oudere koeien
zeker niet. Harielle du Moulin van
Hans Spekenbrink uit Hoge Hexel had zich
vanzelfsprekend met haar massa, lengte en
elegantie in de kampioenskeuring gemeld.
De kampioene van voorgaande jaren liet in
de rubriek publiekslieveling Aurora van Ed
en Marian Neerincx uit Elst achter zich. De
meervoudig Nederlands kampioene maakte
met haar ruim twaalf jaar en vitale voorkomen indruk op de juryleden François Lorin
en Olivier Collardeau, die de dochter van
Orion uitgebreid roemden.
Echter, de heren zochten naar fĳnheid in
huid, haar én vlees en dat vonden ze bĳ

Harielle. Maar bĳ het algemeen kampioenschap van de oudere koeien stond naast
Harielle ook Jackie Malo, nog zo’n koe die
een paar weken geleden indruk maakte op
de Europese keuring in Sedan. De Barbesdochter van Marcel Gerritsen uit Maurik
met haar fĳne, lange onderbil kwam massa
tekort om het Harielle moeilĳk te maken.
De concurrentie kwam voor Harielle uit
onverwachte hoek. Bĳ de zoogstellen werd
Havanaise van Henk Stegeman uit Laren op
kop geplaatst. De Darlingdochter vormde
met haar Ibiszoon Nout een ideaal uniform
plaatje en liet haar volle zuster Illusion achter op de tweede plaats. De juryleden wikten en wogen. Havanaise was vanzelfspre-

Mimosa van de Woeste Hoeve (v. Arlequin),
kampioene vrouwelijk één tot drie jaar

Tabel 1 – Rubriekswinaars blonde d’ Aquitaine (kampioenen vetgedrukt)

categorie

naam

vader

eigenaar, woonplaats

vrouwelijk

Normandie
Nharielle du Moulin
Bakersfield Marianne
Mimosa van de Woeste Hoeve
Mercedes van de Woeste Hoeve
Lambada
Lieve van de Boerlanderij
Jacky Malo
Harielle du Moulin
Havanaise
met kalf Nout
Narceur de Manteau
Pion Navarro
Mistletoe van de Woeste Hoeve
’t Beurntje Melchior
Maik JE
Mathijs
Jacco JE
BAC Jade

Gaillard
Justin
Bakersfield Geerte
Arlequin
Arlequin
Disco
Berlioz
Barbes
Aleator
Darling
Ibis
Fromant
Gaillard
Gaillard
Fromant
Vacherin
Heuvelland-Hummer
Draguer
Evian

H. Visscher, Dalfsen
J. A. G. W. Spekenbrink, Hoge Hexel
M. Bakker-Bultman, ’t Harde
De Woeste Hoeve, Hoogwoud
De Woeste Hoeve, Hoogwoud
De Woeste Hoeve, Hoogwoud
Boerlanderij, Echten (Dr.)
M. A. Gerritsen, Maurik
J. A. G. W. Spekenbrink, Hoge Hexel
H. G. J. Stegeman, Laren (Gld.)
H. G. J. Stegeman, Laren (Gld.)
J. A. Schotpoort, Eerbeek
J. Eggerink, Wierden
De Woeste Hoeve, Hoogwoud
W. Pierik, Ambt Delden
J. Eggerink, Wierden
H. Kip, De Wijk
J. Eggerink, Wierden
H. Kip, De Wijk
De Boerlanderij, Echten

zoogstellen
mannelijk

bedrijfsgroep

18

Havanaise (v. Darling) met zoon Nout (v. Ibis),
alg. kamp. en vrouwelijk drie jaar en ouder

kend in een magere conditie. Wat als zĳ
dezelfde keuringsconditie zou hebben als
de andere kandidaten in de oudere klasse?
Overtuigd velden ze het oordeel: Havanaise
werd kampioene bĳ de koeien ouder dan
drie jaar en kreeg later op de dag ook het
algemeen vrouwelĳk kampioenschap uitgereikt. De koe heeft een prachtkleur, een
zeer goed bekken en is vooral superfĳn.
Deze sportieve strĳd was tekenend voor de
blondekeuring. In de volle breedte van de
rubrieken was de kwaliteit bĳzonder hoog,
waarbĳ de juryleden soms wel verrassende,
maar zeer consequent beslissingen namen.
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Het toverwoord om bovenaan te eindigen
was duidelĳk: fĳnheid.

Dubbelslag Woeste Hoeve
In de klasse vrouwelĳke dieren van één tot
twee jaar liepen de inzendingen van de
Woeste Hoeve uit Hoogwoud zich in de
kĳker. Mimosa en Mercedes van de Woeste
Hoeve, beide Arlequindochters, kregen de
voorkeur in de rubrieken dankzĳ veel rastype, mooie kleurnuances en fĳnheid. Ook
stalgenote en Discodochter Lambada meldde zich bĳ het kampioenschap. En dan was
er nog de pittige Lieve van de Boerlanderĳ (v.
Berlioz) van de Boerlanderĳ uit Echten, die
met een superuniforme en fĳnbevleesde
groep het kampioenschap bĳ de bedrĳfsgroepen binnenhaalde.
De brede, goedgevormde kruizen hadden de
kampioenskandidaten in deze middenklasse gemeen, het verschil zat in de details.
Uiteindelĳk trok de jongste aan het langste
eind. Mimosa van de Woeste Hoeve – al
gelauwerd met de titel Miss Toekomst – had
een even mooier afgewerkte staartinplant
dan stalgenote Mercedes, die ontwikkeling
combineerde met fĳnheid. Een mooie dubbelslag voor de Woeste Hoeve.
In de jongste vrouwelĳke rubriek haalde

Harielle nog wel haar revanche. Haar Justindochter Nharielle du Moulin werd gelauwerd als best bevleesde vrouwelĳk dier op
de keuring én ze kreeg dankzĳ haar fraai
bevleesde aansluiting van voor- naar middenhand het kampioenschap. Daarmee
eindigde ze vóór de jongste vrouwelĳke
inzending: de fraaie, beloftevolle Normandie
(v. Gaillard) van Henk Visscher uit Dalfsen.

Narceur de Manteau (v. Fromant),
kampioen mannelijk tot één jaar

Veilingtopper wordt kampioen
Bĳ de stieren vielen de nakomelingen van
Gaillard en Fromant op. Zo leverde de lang
bespierde rug Narceur de Manteau (v. Fromant) van Anton Schotpoort uit Eerbeek
een rubriekszege op en dat hielp de stier
met het fraaie bekken ook naar het kampioenschap. Reserve werd de fraaitypische,
maar in de bovenbouw wat minder krachtige Gaillardzoon Pion Navarro van Jan Eggerink uit Wierden.
Eggerink is traditiegetrouw sterk vertegenwoordigd in de categorie stieren. Jacco JE
was met zo’n 1200 kilo zo uit het werk
naar de keuring gekomen, maar dat belemmerde de Draguerzoon niet kampioen te
worden bĳ de stieren van één tot drie jaar.
Reserve werd Mathĳs, een Hummerzoon
van Harm Kip uit De Wĳk.

Jacco JE (v. Draguer),
kampioen mannelijk van één tot twee jaar

Winnaar bedrijfsgroepen: Boerlanderij, Echten
BAC Jade (v. Evian), kampioen mannelijk
drie jaar en ouder en algemeen kampioen

Het enthousiasme van de familie Kip kon
nog aanblĳven, want bĳ de stieren van drie
jaar en ouder wist ze de indrukwekkende
Imposant, de Titanzoon uit Aurora, van Neerincx te verslaan met BAC Jade. De Evianzoon was anderhalf jaar geleden met 6500
euro de veelbesproken topper van de veiling van de centrale opfok. Met het kampioenschap bĳ de oudere stieren, zoon Nero
die als best bevleesd mannelĳk dier werd
onderscheiden én het algemeen kampioenschap is BAC Jade uiteindelĳk een prima
investering gebleken. l
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EMOTIE IN DE RING

Opperste concentratie
Uiterst geconcentreerd wacht Michel de Smidt het oordeel van
de jury af. Zijn Qwen Ut de Groe wint uiteindelijk de titel bij de
volwassen koeien.

20
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ORGANISATIE

Jos Bolk: ‘Over twee jaar zijn we er weer’
NVM-voorzitter Jos Bolk kwam superlatieven
tekort toen hij terugblikte op de dag. ‘Het is
subliem gelopen. We hadden voor het eerst
negen rassen onder één dak en gelet op het
mooie oogstweer, mogen we niet mopperen
over het aantal bezoekers.’ Bolk prees zich
gelukkig dat er geen ongelukken zijn gebeurd en alles volgens draaiboek is verlopen.
‘Met een schuin oog heb ik gekeken naar
de omgang met de dieren. Ook op dat punt

heb ik gelukkig geen gekke dingen gezien.’
Dit jaar was de NVM voor het eerst bvd-vrij.
De stamboeken stemden er volgens Bolk
unaniem mee in. ‘Ook hobbyfokkers zien
de meerwaarde van deze investeringsslag.’
Of er over twee jaar weer een NVM komt, is
voor Bolk geen vraag . ‘Met sommige partijen
hebben we al afspraken voor meerdere jaren
gemaakt. We kijken trots vooruit en willen met
dit evenement en met alle rassen doorknallen.’

Olivier Rambert: ‘Kennis vaktermen handig als vertaler’
De Fransman Olivier Rambert is voor de
tweede keer op de NVM. ‘Dit jaar ben ik gevraagd om vanuit het Frans naar het Engels
de jurering te vertalen bij het limousinras.’
Olivier Rambert werkt als salesmanager op de
exportafdeling van het limousinstamboek in
Frankijk. ‘Mijn werkachtergrond is handig,’
vertelt Rambert, ‘omdat je dan als vertaler
weet hoe goede dieren eruitzien en dat je
de vaktermen kent. Maar vertalen blijft goed

opletten en luisteren naar wat de jury zegt.’
‘Wat mij opvalt, is dat in vergelijking met twee
jaar geleden het toiletteren en het presenteren in de ring een stuk zijn verbeterd. Er is
meer aandacht voor het scheren geweest en
de dieren laten zich rustiger zien in de ring.’
Maar het kan nog beter, vindt hij: haren kunnen beter geborsteld worden, de staarten
mooier uitgeschoren. ‘Een goed toilet kan
soms net het verschil maken.’
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VERBETERD ROODBONT

Daphne’s Gravin
wint derde titel
‘Laten we wel dikbillen houden’, zo benoemde jurylid
Adrie van Gent de focus bij verbeterd roodbont.
Bespiering leek daardoor weer wat belangrijker dan
de afgelopen jaren.

Aalt van Vredenburg (v. Wolter), kampioen tot 1 jaar

TEKST FLORUS PELLIKAAN

V

erandering van fokkerĳrichting of
niet, sommige dieren weerstaan
alles. Voor het derde jaar op rĳ rekende de indrukwekkende fokkoe Daphne’s
Gravin (v. Graaf) van Jaap en Marga van
Beukelen uit Pesse namelĳk af met alle
concurrentie. De inmiddels ruim achtjarige
koe heeft weliswaar al 3,5 jaar niet meer
gekalfd, maar verder was er niets te vinden
wat haar van de titel af kon houden. Haar
lengte, haar diepe bilpartĳ en niet te vergeten de super benen met fantastische stap
imponeerden. Bovendien bezit Daphne’s
Gravin ook nog eens ruime bekkenmaten
in het streven naar natuurlĳke geboorten.
Nee, Daphne’s Gravin staat eigenlĳk los van
de discussie die het verbeterdroodbontras de
laatste jaren voert over bespiering versus de

wens van meer natuurlĳke geboorten.
Waar afgelopen jaren relatief meer focus
was op maat, liet jurylid Adrie van Gent
doorschemeren het ras te willen bewaren.
‘Laten we wel dikbillen houden.’ Of we op
een omslagpunt zitten? ‘Misschien toch
wel’, verklaarde de inspecteur en nestor van
het ras.

Patrick v.d. Weeg (v. Leijenhorst 173), kampioen 1-2 jaar

Prototype van het ras
Ook bĳ de koeien van twee tot vier jaar was
sprake van een fraaie kampioene. Patricia 1
van debutant Aart Velthoen was erg ruim
bemeten en voorzien van een lange bil. De
Daviddochter werd door de juryleden, naast
Van Gent ook Jurjen de Graaf en Marc Kouwenberg, benoemt als een ‘prototype’. Samen met haar kalf Orlando van de Blaak won
Lautinus v.d. Jacobshoeve (v. Gertinus), alg. kampioen

Tabel 1 – Kampioenen verbeterd roodbont NVM 2017 (algemeen kampioenen vetgedrukt)
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categorie

naam dier

vader

eigenaar, woonplaats

kampioen mnl. tot 12 maanden
res.kamp. mnl. tot 12 maanden
kampioen mnl. 1 tot 2 jaar
res.kampioen mnl. 1 tot 2 jaar
kamp. mnl. ouder dan 2 jaar
res.kamp. mnl. ouder dan 2 jaar
kamp. vrl. tot 12 maanden
res.kamp. vrl. tot 12 maanden
kampioene vrl. 1 tot 2 jaar
res.kampioene vrl. 1 tot 2 jaar
kampioene vrl. 2 tot 4 jaar
res.kampioene vrl. 2 tot 4 jaar
kamp. vrl. ouder dan 4 jaar
res.kamp. vrl. ouder dan 4 jaar
Miss Toekomst
Mister Toekomst
beste afstammelingengroep
beste bedrijfsgroep vrouwelijk
beste bedrijfsgroep mannelijk
beste zoogstel

Aalt van Vredenburgh
Arjan van Halfweg
Patrick van de Weeg
Patrick van de Blaak
Lautinus van de Jacobushoeve
André
Ashley van Halfweg
Marijke 25
Silvia 21
Maxima van ’t Veerhuis
Patricia 1
Klara van de Oude Smitse
Daphne’s Gravin
Bergje 14
Marijke 25
Aalt van Vredenburgh
Stephan van Vredenburgh

Wolter v.d. Valkenweide
Lautinus
Leijenhorst 173
Leijenhorst 173
Gertinus van Volenbeek
Groot Rassert 539
Lautinus
Stijn
Groot Rassert 592
Jacqueline’s Topjob AZ
David van de Blaak
Groot Rassert 506
Graaf
Tom
Stijn
Wolter v.d. Valkenweide

J. te Riele, Vaassen
T. Veerman, Zuidoostbeemster
Knedostables Knetemann, Wijdewormer
A. Velthoen-van Kooten, Fijnaart
T. Veerman, Zuidoostbeemster
J. van der Ven, Wijk en Aalburg
T. Veerman, Zuidoostbeemster
J. van der Ven, Wijk en Aalburg
E. J. van de Bunt, Dronten
J. Hoekman, Zalk
A. Velthoen-van Kooten, Fijnaart
R. de Smit, Amstelveen
J. van Beukelen, Pesse
L. van Es, Dronten
J. van der Ven, Wijk en Aalburg
J. te Riele, Vaassen

Patricia 1 en Orlando

J. te Riele, Vaassen
T. Veerman, Zuidoostbeemster
A. Velthoen-van Kooten, Fijnaart

ze ook de rubriek van beste zoogstellen (zie
kader pagina 31). Reservekampioene in de
klasse koeien twee tot vier jaar werd Klara
van de Oude Smitse. Veel diepte en mooie
overgangen waren de kracht van de iets
vette Groot Rassert 506-dochter van Roel de
Smit uit Amstelveen.
Waar de naam verbeterd roodbont eigenlĳk
staat voor een bont gekleurd dier, is de laatste jaren het gros volledig rood gekleurd.
Een welkome afwisseling was dan ook Silvia
21 (v. Groot Rassert 592). De pupil van Aalt
van de Bunt uit Dronten was voorzien van
een spikkelaftekening, maar belangrĳker, ze
bezat een fraaie breedte van skelet en beste
benen. Ze was te sterk voor de fĳne, maar
iets minder bespierde Maxima van ’t Veerhuis
van familie Hoekman uit Zalk.
In de categorie vrouwelĳk tot een jaar leek
Marĳke 25 (v. Stĳn) van Johan van der Ven
uit Wĳk en Aalburg goede papieren te heb-
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jaar
Ashley van Halfweg (v. Lautinus), kampioene tot 1 jaar

1-2 jaar

mpioen

Silvia (v. G. Rassert 592), kampioene 1-2 jaar

Jurylid Jurjen de Graaf beoordeelt een van de dieren, collega Adrie van Gent kijkt mee

ben voor het kampioenschap. Ze won ’s
morgens al de titel Miss Toekomst door
haar fraaie lengte en fĳne rastype met een
super bespiering. De middagpauze bekwam
Marĳke echter slecht en ze leek in de finale
wat ondiep. Hierdoor kwam Ashley van Halfweg (v. Lautinus) van Theo Veerman uit
Zuidoostbeemster dankzĳ meer massa
langszĳ.

Lautinus en zijn zonen

Over Lautinus van de Jacobushoeve gesproken,
hĳ was ook zelf aanwezig. De door Bert van
Abeelen uit Dorst gefokte Gertinuszoon is
in eigendom van Veerman en imponeerde
met een ruime bespiering en een uitermate
goed rastype. Door meer massa was hĳ de
fĳne en jeugdige André (v. Groot Rassert
539) van Van der Ven de baas, die net wat
bil miste. Ook won Lautinus aan het einde
van de prima verlopen nationale keuring

het algemeen kampioenschap mannelĳk.
Bĳ de stieren van één tot twee jaar ging de
titel naar Patrick van de Weeg (v. Leĳenhorst
173). De pupil van Marnix Knetemann uit
Wĳdewormer was niet de meest luxe, maar
had massa in overvloed en was hard bespierd. Reservekampioen werd opnieuw
een zoon van kampioene Patricia 1: Patrick
van de Blaak (v. Leĳenhorst 173) van Velthoen.
Bĳ de jongste stieren tot een jaar hadden de
juryleden de keuze uit een aantal heel
fraaitypische dieren. Kampioen werd uiteindelĳk de rond bespierde en brede Aalt
van Vredenburgh (v. Wolter) van Veerman. De
Mister Toekomst bleef zĳn stalgenoot Arjan
van Halfweg, opnieuw een Lautinuszoon,
voor. Veerman stelde niet verrassend ook
de fraaiste mannelĳke bedrĳfsgroep samen.
Familie Te Riele uit Vaassen deed hetzelfde
bĳ de vrouwelĳke bedrĳfsgroepen. l

Patricia 1 (v. David), kampioene 2-4 jaar
Daphne’s Gravin (v. Graaf), algemeen kampioene
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PIEMONTESE

Norma 29
prolongeert titel
Natalo (v. Quadrato), alg. kampioen mannelijk

De Norma’s en de Fridies waren sterke troeven voor
Antonie van Gelder tijdens de nationale piemontesekeuring. De fokker uit Hoge Hexel won veel prijzen,
met als hoofdprijs de titel voor Norma 29.
TEKST JAAP VAN DER KNAAP

N
Claudia (v. Bonito 73), kamp. vrouwelijk tot 1 jaar

orma 29 zag, kwam en overwon. De
met 94 punten ingeschreven Nataledochter van Antonie van Gelder
uit Hoge Hexel prolongeerde het algemeen
kampioenschap bĳ de piemonteses tĳdens
de NVM in Zwolle. Twee jaar geleden won
ze de titel ook al en dit jaar had de zes jaar
oude Norma veel meer bespiering in de bil
dan de concurrentie en liep ze nog altĳd op
superfĳn beenwerk. ‘De koe die perfectie
benadert’, zo luidde het commentaar van
de juryleden Job Vlastuin en zĳn Italiaanse
collega Fredrico Momo. Daar kon ook de
gerekte stalgenote Fridie 49 (v. Ostu) als
reservekampioene bĳ de oudere koeien niet
tegenop.

Volle zusjes Fridie

Fridie 62 (v. Natale), kamp. vrouwelijk 2-3 jaar
Norma 29 (v. Natale), alg. kamp. vrouwelijk

Van Gelder opereerde als vanouds sterk in
de Ĳsselhallen. Zo wonnen uit zĳn stal de
volle zusjes Fridie 62 en Fridie 68 (beide Nataledochters uit Fridie 43) de kampioenschappen bĳ de jonge koeien. Beide bezaten
veel lengte en waren sterk ontwikkeld, al
hoefde het beenwerk niet grover in de hak.
Maar dat het volle zusjes waren, dat was
qua vleestype wel duidelĳk.
Fridie 68 wees Maxie (v. Russ) van veebedrĳf
Van Vught uit Oisterwĳk naar de reserveplaats bĳ de één- tot tweejarige dieren.

Fridie 62 was op haar beurt bĳ de twee- tot
driejarigen te sterk voor de gerekte Rosalien
(v. Tyson) van de familie Boomkamp uit
Enter.
De juryleden wezen bĳ de pinken van acht
maanden tot één jaar Claudia (v. Bonito 73)
van Jan Dekker uit Veeningen aan als kampioene. Zĳ had eerder op de dag al een van
de lastigste rubrieken gewonnen dankzĳ
haar luxe, haar fĳnheid van vel en de beste
benen van de rubriek. De prĳs bĳ de jongste vrouwelĳke dieren was voor Natasja 45
(v. Samurai) van Henk Hengsteboer uit
Nieuwleusen.

Variatie bij jonge stieren
In totaal waren er ruim dertig dieren aangemeld in Zwolle. Acht daarvan waren
stiertjes die allemaal dit jaar waren geboren. De variatie bĳ de stiertjes, vooral in
type en hardheid in de bovenbouw, was
best groot. Uiteindelĳk ging het algemeen
kampioenschap bĳ de stieren naar Natalo.
De Quadratozoon van Jo van der Heĳden
uit Dedemsvaart had de diepste bil en het
beste beenwerk en won eerder al het kampioenschap bĳ de stierkalveren tot acht
maanden. Luigi (v. Umile) van de familie
Van de Sande uit Haaren won de titel bĳ de
stieren van acht maanden tot een jaar. l

Tabel 1 – Kampioenen nationale keuring piemontese (algemeen kampioenen vetgedrukt)
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categorie

naam dier

naam vader

eigenaar, woonplaats

mannelijk 0-8 maanden
mannelijk 8-12 maanden
vrouwelijk 0-8 maanden
vrouwelijk 8-12 maanden
vrouwelijk 1-2 jaar
vrouwelijk 2-3 jaar
jonge koeien
oude koeien

Natalo
Luigi
Natasja 45
Claudia
Fridie 68
Fridie 62
Norma 34
Norma 29

Quadrato
Umile
Samurai
F. Bonito 73
Natale
Natale
Janick
Natale

J. van der Heijden, Dedemsvaart
J. van de Sande, Haaren
H. Hengsteboer, Nieuwleusen
J. Dekker, Veeningen
A. van Gelder, Hoge Hexel
A. van Gelder, Hoge Hexel
A. van Gelder, Hoge Hexel
A. van Gelder, Hoge Hexel
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JURY

François Lorin: ‘Nu werken aan vleeskwaliteit’
‘De blondes in Nederland zijn van een heel
hoog niveau’, zegt de uit Frankrijk afkomstige
blonde d’Aquitainefokker François Lorin in zijn
reactie op de ingezonden dieren voor de
nationale blonde d’Aquitainekeuring.
‘De dieren zijn heel groot en hebben veel
lengte. Ik ben echt onder de indruk van de
kwaliteit.’ Samen met collega-Fransman en
-vleesveehouder Olivier Collardeau zette hij
voor het eerst in Nederland de koeien en stie-

ren op een rij. ‘De dieren zijn fijn van huid en
haar. Ook de gewenste kleurnuance in kop
en achterstel van de dieren zien we in de top
terug. Het volgende verbeterpunt voor de
fokkers is vleeskwaliteit’, adviseert Lorin. ‘Het
vlees moet ook fijn van structuur zijn, dat
zorgt voor nog meer smaak. Die vleeskwaliteit
verbeteren is een lastig en lang traject, maar
dat is de volgende fase voor de verbetering
van de blonde d’Aquitaines in Nederland.’

Stijn Veulemans: ‘Oudere reeksen kwaliteitsvoller’
Met de verkiezing van nationaal kampioene
Cocinelle sloot de witblauwprijskamp af in stijl.
‘Met haar spreken we van een nationaal kampioene die ook in België kan meedraaien.’
Jurylid Stijn Veulemans klonk na de kampioenskeuring vol lof over de gepresenteerde
witblauwdieren in Zwolle. ‘Hoe ouder de
reeksen, des te beter en kwaliteitsvoller de
dieren waren.’ Veulemans noemt dat voor
een stuk logisch. ‘Dieren moeten klaargezet

worden voor prijskampdeelname en dat lukt
vaak iets gemakkelijker bij oudere dieren om
de juiste keuringsconditie voor te bereiden.’
Bij de mannelijke rubrieken speelden slechts
twaalf dieren mee in de strijd. ‘De kampioenen zijn allemaal erg goed, maar het zou
mooier zijn om daar toch grotere aantallen te
zien. Dat fenomeen hebben we ook aan
Vlaamse kant: in de stieren blijft het moeilijk
om grote aantallen te behalen.’
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EMOTIE IN DE RING

Vermoeiende dag
Charaloisstier Jackson van de Helenahoeve is er tijdens het defilé
bij gaan liggen: het is voor hem een vermoeiende dag. Moeder
Marcella en dochter Amber van Schie wachten geduldig totdat
eregast Henk Bleker officieel de prijzen komt overhandigen.

26
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HEREFORD EN CHAROLAIS

Efficiënte groei handelsmerk van de Nederlandse hereford
Ruim 1100 kilo machtsvertoon stapte er
door de ring toen Moeskaer Rico P het zand
van de NVM-arena betrad. De uit Denemarken geïmporteerde stier (v. Harvie Dan Ricochet) was een imposante verschĳning van de
familie Warmelts uit Amen. De tweeënhalfjarige kolos werd in september uitgeroepen
tot Nederlands kampioen op de twintigste
nationale herefordkeuring in Dalfsen.
Tĳdens de Nationale Vleesvee Manifestatie
volstond het stamboek van de hereford met
het tonen van een zestal dieren in een demonstratiegroep. Stamboekvoorzitter Henk
Kuipers uit Erm legde uit dat de leden van
zĳn stamboek Dalfsen als locatie verkozen
boven Zwolle, vooral vanwege de goede sfeer
in Dalfsen.
‘Mede dankzĳ het afkalfgemak komt er
steeds meer vraag naar de hereford, doorgaans een natuurbegrazer. Ik heb voor een
klant in België zes stieren in quarantaine
staan. Het is een ras dat uit de voeten kan
met sober voer, maar de dieren groeien niet
van de wind’, vertelde Kuipers, die zelf de
tweevoudig vrouwelĳk kampioene aan het

touw had: Horstinge Jindera. Haar vader luistert naar de bĳzonder lange naam Ccr 57 g
Stamina 199s P. Jindera etaleerde een fraai
herefordtype en veel evenredigheid van
bouw. Volgens Kuipers is het belangrĳk om
als fokker de hoogtemaat niet uit het oog te

verliezen. ‘De framescore zie ik het liefst op
een niveau van 7+. Daarnaast let ik zelf ook
op de moederlĳn en kan er tegenwoordig
gebruiktgemaakt worden van Deense
cĳfers over de voederconversie van de
nafok van stieren.’

De Nederlands kampioenen hereford: Moeskaer Rico P (links) en Horstinge Jindera (rechts)

Vruchtbare Frederique wint bij charolais
Geboren op 7 juli 2010 en in augustus van
dit jaar bracht ze haar zesde kalf ter wereld.
Hans Rietveld uit Leerdam was maar wat
trots op Frederique. De vruchtbare Vikingdochter wist in zeven jaar zes keer drachtig
te worden. Op de nationale keuring in Zwolle koppelde ze die prestatie aan het algemeen kampioenschap bĳ de vrouwelĳke
charolaisdieren. Frederique was breed, bĳzonder goed van formaat en voorzien van
een sterke rug. Een plaatje van een koe,
zo bewierookte een opgetogen jury haar
evenredige skelet. Frederique moest voor
haar titel afrekenen met Esperance Van de
Helenahoeve, een diep ontwikkelde dochter
van Diamant, uit de stal van de familie Van
Nieuwenhuĳzen uit St. Philipsland.
In de jeugdklasse waren de rollen omgedraaid. Daar oogstte Van Nieuwenhuĳzen
de individuele titel met zĳn Utrillotelg J Lo
Van de Helenahoeve. Met haar krachtige bekken versloeg ze Rietvelds Myria (v. Hereford).
De drie rubrieken met mannelĳke dieren
telden elk één deelnemer. In de finale was
de oudste van dit trio de sterkste. De correcte kruisvorm en de sterke rug gaven de
doorslag. De familie Van Schie uit Abbenbroek nam met Jackson Van de Helenahoeve (v.
Caviar) een door Nieuwenhuĳzen gefokte
stier als kampioen mee naar huis.

De zevenjarige kampioene Frederique poseert met haar zesde kalf
Tabel 1 – Nederlands kampioenen charolais op de NVM (algemeen kampioenen vetgedrukt)

categorie

naam dier

naam vader

eigenaar, woonplaats

jeugdkampioene vrouwelijk
kampioene vrouwelijk
jeugdkampioen mannelijk
kampioen mannelijk
kampioen bedrijfsgroep

J Lo Van de Helenahoeve
Frederique
Marquis
Jackson Van de Helenahoeve

Utrillo
Viking
Fruit
Caviar

P. J. C. van Nieuwenhuijzen, St. Philipsland
J. A. Rietveld, Leerdam
P. J. C. van Nieuwenhuijzen, St. Philipsland
mts. C. R. en M. van Schie, Abbenbroek
J. A. Rietveld, Leerdam

veeteeltvlees OKTOBER 2017

VV10_NVMEmo3+CharoHereford.indd 27

27

19-10-17 10:02

MARCHIGIANA

Victorie voor
Victoria
Franko (v. Carlo), kampioen jeugd mannelijk

Het was de vierde keer dat Marchigiana’s onderling
de krachten konden meten op de NVM. Seniorfokker
Bertus ter Maat gaf nog eenmaal acte de présence.
Met een dubbelslag op de nationale show kreeg zijn
fokkersoog de erkenning die het verdient.
TEKST TIJMEN VAN ZESSEN

H
Giuiletta (v. Enolo), kampioene jeugd vrouwelijk

Victoria (v. Orione), kampioene volwassen dieren
Kampioen bedrijfsgroepen

et aantal dieren op de nationale
keuring voor Marchigiana’s nam
opnieuw licht toe; deze NVM waren
er 45 runderen aangemeld. Voor de vierde
maal was er een onderlinge competitie. In
de rubrieken met vrouwelĳk vee was Victoria de gedoodverfde favoriet. Twee jaar
geleden was de dochter van Orione kampioene bĳ de oudere koeien en algemeen
kampioene vrouwelĳk vee. Nu stond de
vedette van seniorfokker Bertus ter Maat
uit Halle er opnieuw sterk voor. Ze gaf haar
visitekaartje af met kogelharde benen, een
lange bovenbouw en een imponerende upstanding. Dat was voldoende om Aquercia
(v. Palio) van het lĳf te schudden. De sterk
ontwikkelde koe van Wim van Kasteren uit
Schĳndel was iets minder breed dan haar
opponente. Van Kasteren won wel de bedrĳfsgroep, maar greep in het klassement
om de individuele titels naast de prĳzen.
De grootste bedreiging voor de prolongatie
van Victoria’s titel kwam van stalgenote
Bionda (v. Palio). Twee jaar geleden was
Bionda de kampioene bĳ de jonge koeien.
Zĳ beschikte evenzeer over keiharde benen
en breedte in de voorhand. Nu legde ze het
in de eindstrĳd af tegen Victoria en kreeg
ze een verdiende reservetitel.
De dubbelslag voor Ter Maat was echter
niet vanzelfsprekend. Keurmeester Tesse-

maker twĳfelde een moment toen hĳ Bionda in haar rubriek naar voren schoof. De
familie Leenders uit Dedemsvaart bood
hevig verzet met Zlatandochter Bella, de
jeugdkampioene van 2015. Maar net als
twee jaar geleden viste de goed ontwikkelde
Bella achter het net; op het laatste moment
werd ze gewisseld voor Bionda.

Dier voor de toekomst
De jeugdkampioene van 2017 was de winnares van rubriek 2, de enige reeks met
vrouwelĳke dieren jonger dan drie jaar. De
familie Hissink uit Nĳbroek triomfeerde
hier met een harmonieus tweetal: de halfzusjes Giovanna (v. Enolo) en Giulietta (v.
Enolo). Giulietta was de meeste complete
van de twee, met haar sterke beenwerk en
mooie lengte was het volgens de jury een
dier met toekomst.
Bĳ de mannelĳke dieren was Hissink opnieuw van de partĳ met een telg van Enolo.
Graziano beschikte over een mooi bekken en
was best ontwikkeld. Bespiering was duidelĳk niet zĳn handelsmerk en Graziano
moest zĳn meerdere erkennen in de meer
complete Franko (v. Carlo). De familie Buĳze
uit Oostburg had in hem een voorbeeld
zoals jurylid Tessemaker het graag zag:
‘Het is een plaatje, een super bekken en
veel lengte’. l

Tabel 1 – Kampioenen nationale keuring Marchigiana’s (algemeen kampioene vetgedrukt)

categorie

naam dier

jeugdkampioene vrouwelijk
Giulietta
kamp. volwassen dieren vrouwelijk Victoria
jeugdkampioen mannelijk
Franko
kampioen bedrijfsgroepen
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naam vader

eigenaar, woonplaats

Enolo
Orione
Carlo

E. A. Hissink-Smeenk, Nijbroek
B. ter Maat, Halle
M. J. Buijze, Oostburg
W. A. J. van Kasteren, Schijndel
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CULINAIR

Yurriaan Timisela: ‘160 kilo stoofvlees in 3,5 dag bereid’
De rij was lang in de pauze en de speciaal
voor de NVM bereide boeuf bourguignon met
aardappelpuree en rode kool vond gretig
aftrek. Het vleesgerecht werd bereid door
restaurant De Salentein uit Nijkerk onder
verantwoordelijkheid van chef-kok Yurriaan
Timisela. ‘Het gebruikte vlees is, zoals altijd bij
ons restaurant, van het ras aberdeen black
angus, afkomstig van het landgoed van familie Pon in Argentinië. Het is uniek vlees, omdat het constant van kwaliteit is, betaalbaar en

krachtig van smaak.’ De smaak heeft het volgens Timisela te danken aan het grazen in de
vrije natuur bij het landgoed.
Voor het stoofvleesgerecht gebruikte Timisela 100 kilo pouletvlees. ‘Echt werkvlees van
de voorschouder en de achterhand’, verduidelijkt de kok. Hij begon dinsdagochtend met
het klaarmaken van het 160 kilo tellende
vleesgerecht, dat ook spek, champignons,
zilverui, rode wijn en ui bevatte. Vrijdagavond
was het gerecht kant en klaar.

Niek Oude Scholten: ‘Geen ambitie voor anguskeuring’
‘We hebben hier als stamboek drie dieren van
het aberdeen-angusras om te laten zien wat
het ras in huis heeft. Daarnaast willen we via
de stoofvleesactie het stamboek promoten’,
zo vertelt Niek Oude Scholten. Hij is onderdeel van de standbemanning van het jubilerende Nederlands Aberdeen Angusstamboek. ‘Ons stamboek bestaat nu vijf jaar en
telt 35 leden met zo’n 500 dieren. We heb-

ben niet de ambitie om over twee jaar hier
een keuring te organiseren. We hebben niet
een specifiek fokdoel, dat kan voor elk bedrijf
anders zijn. We zijn nu vooral een gezellige
club fokkers.’ Angus moet je volgens Oude
Scholten vooral houden voor de kwaliteit van
het vlees. ‘Dat weet de consument wereldwijd, het is een van de grootste vleesrassen
ter wereld. Nu Nederland nog.’
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EMOTIE IN DE RING

Driemaal kampioene
Beretrots steekt Jaap van Beukelen drie vingers in de lucht.
Zijn fokkoe Daphne’s Gravin wint voor de derde keer het
nationaal kampioenschap bij verbeterd roodbont.
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BEZOEKERS EN INZENDERS

Eta en Minne Veldman: ‘De NVM is een beetje een reünie’
‘Het voelt vertrouwd om hier rond te lopen. Ik
heb een aantal jaren bestuurswerk verricht en
ben bij nagenoeg elk stamboek dat hier nu is,
betrokken geweest bij de oprichting.’
Minne Veldman is samen met zijn vrouw Eta
– beiden zijn al 88 jaar – naar Zwolle gereden. In de jaren negentig hanteerde Minne
een aantal jaren de voorzittershamer van de
Federatie voor Vleesveestamboeken. ‘De
NVM is voor ons een beetje een reünie,

we komen steeds weer bekenden tegen.’
Veldman vindt het ‘apart mooi om te zien’ dat
nu zoveel stamboeken samen hun nationale
keuring houden. ‘En dat allemaal op één dag.
In 1989 hadden we ook een nationale keuring
met meerdere rassen, maar daar deden we
toen drie dagen over.’
Ook zijn er volgens MInne fantastische dieren. ‘Niet dat ik echt de keuring volg, hoor, ik
ben hier vooral om oude bekenden te zien.’

Aart Velthoen: ‘We hebben haar al vaak kunnen verkopen’
Dertig jaar fokt Aart Veldhoen (68) al verbeterd roodbonten, maar niet eerder nam hij
deel aan de nationale keuring. ‘We wonen in
Fijnaart, dus je moet nogal wat kosten maken
om hier met zeven dieren te komen. Maar we
dachten dat we dit jaar kans maakten.’
Die voorspelling kwam uit, want zijn Patricia 1
werd nationaal kampioene vrouwelijk 2 tot 4
jaar. ‘Ik heb haar al vaak kunnen verkopen’,

klinkt een trotse fokker. ‘Maar dat doe ik niet.
Ze is een dochter van onze eigengefokte
stier David. Hij woog bij afvoer 1300 kilo
levend en 895 geslacht, dat is uniek.’
Patricia’s zoon Patrick werd reservekampioen
bij de stieren 1 tot 2 jaar. Lengte en massa
kenmerkten de familiegenoten. ‘Er moeten
kilo’s aan kunnen komen’, zo luidt het fokdoel.
‘De bakker moeten we ook blijven betalen.’
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