KEURING MARIËNHEEM INHOUD

Een hoge kwaliteit en een fantastische
sfeer kenmerkten de nationale keuring van
vijf vleesrassen in Mariënheem. De juryleden waren vol lof over de elk jaar weer
toenemende kwaliteit in rastype, elegantie,
beenwerk en presentatie in de ring.
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Kampioenen in beeld
Wie de finalisten en de kampioenen
nog eens wil zien, kan beelden vinden
op de website van VeeteeltVlees.
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MARIËNHEEM BLONDE D’AQUITAINE

Illusion treedt

in voetsporen zus

Het algemeen kampioenschap bij de vrouwelijke
blonde d’Aquitaines blijft bij Henk Stegeman uit
Laren. Vorig jaar won Havanaise, dit jaar haar één
jaar jongere zus Illusion. Bij de stieren kreeg de fraaitypische Imperial van de Woeste Hoeve de dagtitel.
TEKST ALICE BOOIJ

D

e arm ging hoog in de lucht, vergezeld van een vreugdekreet. De ontlading bĳ Henk Stegeman uit Laren
was groot toen zĳn koe Illusion op de nationale blonde d’Aquitainekeuring aangewezen
werd als het allermooiste vrouwelĳke dier
van de dag. Het is voor het tweede achtereenvolgende jaar dat Stegeman het algemeen kampioenschap binnenhaalde. Vorig
jaar met Havanaise, die toen haar volle zus
Illusion achter zich liet in de zoogkoeien-

klasse. Dit jaar was het de beurt aan Illusion. ‘Sommigen vinden haar misschien te
wit, maar ze heeft alles wat je graag in een
blondekoe ziet’, lichtte keurmeester Peter
Thissen toe. De Franse Nederlander roemde
de fĳnheid van Illusion, die met haar fraaie
stierkalf Opium (v. Guernica) haar kwaliteiten kracht bĳzette.
De fĳnheid die Thissen samen met de Franse keurmeester Philippe Basta zocht, vonden ze in overvloed. ‘Ik zie nog weer meer

Illusion (v. Darling) met kalf Opium, algemeen kampioene en
kampioene zoogstellen

16

vooruitgang in elegantie en fĳnheid’, aldus
Thissen. ‘We zoeken naar “grande viande”,
het mooie, fĳne “draadje”.’

Zware koeienstrijd
Met Illusion vonden de juryleden een algemeen kampioene die de ideale blonde benadert. Gemakkelĳk was de strĳd voor de
kampioenszoogkoe van Stegeman zeker
niet. Ze moest gerenommeerde tegenstanders verslaan. Denk aan de massale en veel
gelauwerde Harielle du Moulin van Hans Spekenbrink uit Hoge Hexel. De zwaarste koe
van de keuring gooide haar 1120 kilo in de
strĳd en sleepte ook deze nationale weer
een titel in de wacht: kampioene bĳ de koeien van drie jaar en ouder. Reserve bĳ de
oudere koeien werd de door Willy Pierik
gefokte lange en elegante Linotte (v. Evian),
die in eigendom is van Johan Schilder van
de Woeste Hoeve uit Hoogwoud.
Voor het kampioenschap bĳ de vrouwelĳke
dieren van één tot drie jaar kwamen grote
en sterk bezette rubrieken in de ring. Lexia
(v. Exon) van Henk Visscher uit Dalfsen
bĳvoorbeeld, die zich met haar voorbeeldige
bekken in de kĳker liep. En Nharielle du Moulin, de Justindochter uit de al eerder genoemde Harielle en dus uit de stal van Spekenbrink. Haar enorme ontwikkeling en
dikke lendepartĳ brachten haar naar de
titel Miss Futur en het reservekampioenschap bĳ de jongere koeien.
De jury zocht naar fĳnheid en vond die bĳ

Imperial (v. Flamenco), kampioen mannelijk drie jaar en ouder en
algemeen kampioen
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Harielle du Moulin (v. Justin),
kampioene vrouwelijk drie jaar en ouder

Nancy JE (v. Fromant), kampioene vrouwelijk
van één tot twee jaar

Okko Malo (v. Fromant) en Ortensia (v. Jérémie), kampioen mannelijk en
kampioene vrouwelijk tot één jaar

Hoeve Druivendaal, winnaar bedrijfsgroepen

Milly Malo van Marcel Gerritsen uit Maurik.
Milly werd gelauwerd als vrouwelĳk dier
met de beste slachteigenschappen en is een
dochter van Fromant, de stier die opnieuw
een stempel drukte op de uitslagenlĳst. Zo
kwam Jan Eggerink uit Wierden ook met
een fraaie jonge Fromantdochter in deze
klasse: de sterk gebeende Nancy JE, die het
kampioenschap bĳ de vrouwelĳke dieren
van één tot drie jaar verdiende.

De jongste categorie vrouwelĳke dieren
leverde grote rubrieken op, met eigenlĳk
geen ondereind. Ook hier deed Spekenbrink
sterk mee. Oriëlle du Moulin (v. Ingenieur)
moest het in de finale opnemen tegen Ortensia (v. Jérémie) van Bertus Brink uit Klarenbeek. Ze waren enorm aan elkaar gewaagd.
Het fraaie bekken van Ortensia en de wat
sterkere bovenbouw wonnen van de finesse
van Oriëlle, die het reservelint kreeg.

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

categorie

naam

vrouwelijk

Nero Malo (v. Gaillard), kampioen mannelijk
van één tot twee jaar:

geb.datum

Ortensia
01-04-2018
Pion Octavia
26-03-2018
Oriëlle du Moulin
23-01-2018
Naomie JE
28-10-2017
Nancy JE
03-07-2017
Nina v.d. Woeste Hoeve
28-05-2017
Nharielle du Moulin
06-01-2017
Milly Malo
01-06-2016
Lexia
06-11-2015
Linotte
26-06-2015
Harielle du Moulin
12-04-2012
zoogstellen
Illusion
22-09-2013
met kalf Opium
01-09-2018
mannelijk
Okko Malo
21-03-2018
Olympus v.d. Woeste Hoeve
15-02-2018
Nissan du Moulin
01-12-2017
Noël
17-08-2017
Nero Malo
01-05-2017
’t Beurntje Melchior
17-10-2016
Messi
05-04-2016
Imperial
02-03-2013
bedrijfsgroep Hoeve Druivendaal, E.J. en M. Neerincx, Elst

vader

eigenaar, woonplaats

Jérémie
Ilusion
Ingenieur
Fromant
Fromant
Arlequin
Justin
Fromant
Exon
Evian
Aleator
Darling
Guernica
Fromant
Imperial
Fromant
Barbes
Gaillard
Fromant
Hummer
Flamenco

A. E. Brink, Klarenbeek
Pion Zathe, Dedemsvaart
J. A. G. W. Spekenbrink, Hoge Hexel
J. Eggerink, Wierden
J. Eggerink, Wierden
De Woeste Hoeve, Hoogwoud
J. A. G. W. Spekenbrink, Hoge Hexel
M. A. Gerritsen, Maurik
H. J. Visscher, Dalfsen
De Woeste Hoeve, Hoogwoud
J. A. G. W. Spekenbrink, Hoge Hexel
H. G. J. Stegeman, Laren (Gld.)
H. G. J. Stegeman, Laren (Gld.)
M. A. Gerritsen, Maurik
De Woeste Hoeve, Hoogwoud
J. A. G. W. Spekenbrink, Hoge Hexel
H. G. J. Stegeman
M. A. Gerritsen, Maurik
W. Pierik, Bentelo
H. Kip, De Wijk
De Woeste Hoeve, Hoogwoud

Daarmee was het voor Brink nog niet gedaan. Hĳ leverde ook de kampioen bĳ de
mannelĳke dieren van één tot drie jaar: Nero
Malo (v. Gaillard), gefokt door Marcel Gerritsen uit Maurik, die zelf ook een kampioensstiertje had meegenomen. De lange Okko
Malo (v. Fromant) won bĳ de stieren tot één
jaar, vóór Olympus van de Woeste Hoeve
van Schilder. Olympus is een zoon van Imperial, die met zĳn gewicht van 1456 kilo
flink indruk maakte. Hĳ liet met zĳn enorme rastype en nog prima benen zowel Bac
Jade als Jacco JE, twee kampioensstieren van
vorig jaar, achter zich.
Imperial – afkomstig uit de fokkerĳ van
Peter Thissen en Ton Hartman – won bĳ de
stieren van drie jaar en ouder, werd uitgeroepen tot het mannelĳke dier met de beste
slachteigenschappen én hĳ werd algemeen
kampioen. Het reservekampioenschap was
voor Bac Jade (v. Evian) van Harm Kip uit De
Wĳk, die met een zoon van Bac Jade ook de
reservekampioen bĳ de mannelĳke dieren
van één tot drie jaar leverde: Nero.

Fraaiste groep: Hoeve Druivendaal
Met sterk bezette rubrieken en inzenders
die in de volle breedte een enorme kwaliteit
blondes in de ring brachten, is het kampioenschap bĳ de bedrĳfscollecties altĳd extra
spannend. Het waren niet de massale en
fraaie dieren van Le Moulin of de elegante
inzending van Eggerink, maar het vĳftal
van Hoeve Druivendaal – Ed en Marjan Neerincx – dat met extra uitstraling kampioen
werd bĳ de bedrĳfsgroepen. l
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