KEURING NVM BLONDE D’AQUITAINE

Sarah Malo gekroond tot
Miss Holland
Fijne dieren met een ruim, open bekken en soepel
in de beweging. Daar waren de beide Franse juryleden Jean Basta en Jean-Pierre Planté naar op zoek
bij de blondes. Ze vonden het bij de algemeen
kampioenen Sarah (v. Iodelys) en Soldaat (v. Orage).

maakten de sterk ontwikkelde dieren van
Jan Eggerink indruk. Het vijftal van Ed en
Marian Neerincx showde meer breedte en
bespiering, en dat gold ook voor het sympathieke vijftal van Dennis Boerland. Maar
het complete plaatje leverde toch echt de
groep van Marcel Gerritsen, die met name
in uniforme fijnheid en rastype uitblonk.
De reservetitel was voor de zware collectie
van De Woeste Hoeve.

TEKST ALICE BOOIJ

Fijnheid van kop tot staart

E

igenlijk is het de mooiste rubriek van
de keuring: de bedrijfsgroepen. Zo
rond het middaguur, als alle rubrieken zijn geplaatst, vullen de fokkers de ring
met het visitekaartje van hun bedrijf. Vier,
vijf, zes of zelfs zeven dieren die in een oogopslag de fokkerij van het bedrijf in optima
forma laten zien. Bij de blonde d’Aquitai-

nes is het altijd een titanenstrijd. De vorige
NVM won de groep van de Woeste Hoeve,
die ook deze keer een groep neerzette – van
maar liefst zeven dieren – met veel individuele klasse. De concurrentie was sterk,
maar verschil was er ook, zo zagen de uit
Frankrijk overgekomen juryleden Jean
Basta en Jean-Pierre Planté. In uniformiteit

Tabel 1 – Rubriekswinnaars blonde d’Aquitaine NVM 2022 (algemeen kampioenen vetgedrukt)

categorie

naam

mannelijk 6-8 mnd.
mannelijk 8-10 mnd.
mannelijk 10-12 mnd.
mannelijk 12-18 mnd.
mannelijk 18-24 mnd.
mannelijk 2-3 jaar
mannelijk 3-4 jaar
mannelijk 4 jaar en ouder
vrouwelijk 6-8 mnd.
vrouwelijk 8-10 mnd.
vrouwelijk 10-12 mnd.
vrouwelijk 12-18 mnd.
vrouwelijk 18-24 mnd.

Taco
Soldaat v.d. Woeste Hoeve
Samson v.d. Woeste Hoeve
Structure v.d. Woeste Hoeve
D.C. Santos
Royal
BAC Play Boy v.d. Woeste Hoeve
Orage
Twinny Malo
Tatjana v.d. Woeste Hoeve
Surprise v.d. Woeste Hoeve
Sophie v.d. Woeste Hoeve
Sarah Malo
Rosaley J.E.
vrouwelijk 2-3 jaar
Rapido v.d. Woeste Hoeve
vrouwelijk 3-4 jaar
Philo Malo
vrouwelijk 4 jaar en ouder Orange
zoogstellen 3-4 jaar
Paris v.d. Menningweer
kalf: Tel Aviv v.d. Menningweer
zoogstellen +4 jaar
Nharielle du M. du Moulin
kalf: T-Bone v.d. Woeste Hoeve
Miss Future Fierba
Selune v.d. Woeste Hoeve
beste slachteig. mannelijk Smaragd v.d. Woeste Hoeve
beste slachteig. vrouwelijk Samson v.d. Woeste Hoeve
nakomelingen van 1 stier Malien
nakomelingen van 1 koe
Lara Croft
bedrijfsgroepen

16

vader

eigenaar

Max
Orage
Idalgo
Popeye
Obama
Horfe
Manitou
Gornia
Junior
Malien
Orlando
Impérial
Iodelys
Fromant
Goulu
Horfe
Hilario
Manitou
D.C. Ragazzo
Justin
Louis
Louis
Horfe
Idalgo
Ionis
Voltaire

E. J. en M. Neerincx-Hendriks, Elst
JGS Beheer vb, Hoogwoud
JGS Beheer vb, Hoogwoud
JGS Beheer bv, Hoogwoud
De Menningweer, Grootschermer
H. Kip, De Wijk
M. Bakker-Bultman, ’t Harde
Berkhout Blondes, Sint-Oederode
M. A. Gerritsen, Maurik
JGS Beheer bv, Hoogwoud
JGS Beheer vb, Hoogwoud
JGS Beheer bv, Hoogwoud
M. A. Gerritsen, Maurik
J. Eggerink, Wierden
JGS Beheer bv, Hoogwoud
M. A. Gerritsen, Maurik
E. J. en M. Neerincx-Hendriks, Elst
De Menningweer, Grootschermer
JGS Beheer bv, Hoogwoud
JGS Beheer bv, Hoogwoud
J. A. Schotpoort, Eerbeek
JGS Beheer bv, Hoogwoud
JGS Beheer bv, Hoogwoud
De Woeste Hoeve, Hoogwoud
De Woeste Hoeve, Hoogwoud
M. A. Gerritsen, Maurik

De toon was hiermee gezet voor de kampioenskeuringen die volgden. Het juryduo
handelde resoluut en zette daarmee een
duidelijke lijn neer. Fijnheid van kop tot
staart, in combinatie met open, brede bekkens, zo werd door vertaler Floris Arnauts
regelmatig genoemd. En op rastype gaven
ze niet toe. Een paar zwarte haren, foutjes
in de pigmentering of een overmatige keuringsconditie betekende, zelfs voor potentiële kampioenen, een paar plaatsen naar
achteren in de rubriek. Dat gold ook voor
karakter. ‘Als de dieren moeilijk te hanteren zijn, dan lukt het niet ze te plaatsen’,
lieten de juryleden desgevraagd weten. Ze
kregen al vanaf het startschot om kwart
voor negen twee rubrieken met heel beste
blondes voorgeschoteld.
In de jongste klassen zette Johan Schilder
en zijn team de toon. Surprise van de Woeste
Hoeve (v. Orlando) won de klasse vrouwelijk
tot één jaar. Ze was niet de grootste in haar
klasse, maar showde een fraaie lange bil,
was sterk aangesloten in de ruglijn en compleet van kop tot staart. Voor De Woeste
Hoeve een mooie overwinning, want in
Surprise smelten twee sterk fokkende moederlijnen van vaderskant (Lara Croft) en van
moederskant (Impatiente) samen.
Ook het kampioenschap van de jongste
mannelijke rubriek kwam op naam van De
Woeste Hoeve. De jury noemde Soldaat van
de Woeste Hoeve (v. Orage) ‘super rastypisch’
en kende hem uiteindelijk het algemeen
kampioenschap toe. Hij trad daarbij in de
voetsporen van zijn moeder Linotte (v. Evian), die ook succesvol op keuringen was.

Zwaarste: 1225 kilo
Bij de stieren viel de jongste rubriek positief op, maar de juryleden gaven nog wel
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type, expressief hoofd, diepe borst en een
zeer goede stap.

Summum in finesse

Nharielle du Moulin (v. Justin) met
T-Bone van de Woeste Hoeve (v. Louis),
kampioen zoogstellen

Orage (v. Gornia), kampioen mannelijk
drie jaar en ouder

de aanbeveling mee om de kwaliteit bij de
stieren te bewaken. Met de sterk bewegende Structure van de Woeste Hoeve (v. Popeye)
als kampioen bij de mannelijke dieren van
één tot drie jaar, en de in Frankrijk gefokte
Orage (v. Gornia) van Martijn van den Berkmortel als kampioen bij de drie jaar en
oudere stieren waren de kampioenen overigens indrukwekkend. En dan mag reservekampioen BAC Oval (v. Hilario) niet onvermeld blijven. De stier van Bertus Brink liet
de weegschaal uitslaan naar 1225 kilo en
was daarmee de zwaarste van de dag.
Bij de koeien viel die eer te beurt aan Lisa J.E.
(v. Tresor) van Jan Eggerink. De bijna zeven
jaar oude koe woog 1195 kilo. In haar klasse was het genieten met een ring vol fraaie
koeien, waarbij het kampioenslint uiteindelijk ging naar de met 978 kilo bijna lichtste
koe uit deze klasse: Orange (v. Hilario) van
Ed en Marian Neerincx. De vier-en-een-halfjarige koe combineerde het meeste rastype
met de meeste bespiering en kreeg het
kampioenslint omgehangen bij de drie jaar
en oudere koeien.

Voor het algemeen kampioenschap bij de
vrouwelijke dieren kwam er echter maar
één in aanmerking. Het summum aan fijnheid en finesse van Sarah Malo (v. Iodelys)
van Marcel Gerritsen bekoorde de jury, die
haar de titel ‘Miss Holland’ meegaf. In de
rubriek was het nog een close finish met
Sunshine van de Woeste Hoeve (v. Malien uit
Lara Croft), die het ondanks zeer veel elegantie na nog een extra juryronde moest
afleggen tegen Sarah. Sarah etaleerde een
net iets mooiere keuringsconditie en liet in
haar bekken wat meer breedte en openheid
zien. Uiteindelijk werd Sunshine haar halfzus Sophie (v. Impérial uit Lara Croft) reservekampioen bij de vrouwelijke dieren van
één tot twee jaar.
De strijd was typerend voor de kwaliteit
van deze middenklasse vrouwelijke dieren,
die ook nog eens in overvloed aanwezig
waren in Mariënheem. Voor de Fierba-onderscheiding Miss Future werd overigens
nog een andere jonge blonde naar voren
gehaald: Selune van de Woeste Hoeve (v. Louis)
van Anton Schotpoort.
De keuring was voor grootinzender Schilder heel succesvol. Want het rijtje kampioenen uit de stal in Hoogwoud houdt nog niet
op. Bij de fokgroepen, nakomelingen van
één stier, wist Malien te winnen en bij de
vrouwelijke nakomelingen kwam het kampioenschap – vanzelfsprekend haast – toe
aan Lara Croft. En ook de beide titels voor de
dieren met beste slachteigenschappen waren voor Schilder: Samson van de Woeste Hoeve (v. Idalgo) en Smaragd van de Woeste Hoeve
(v. Horfe). l

Orange (v. Hilario), kampioen vrouwelijk
drie jaar en ouder

Structure van de Woeste Hoeve (v. Popeye),
kampioen mannelijk van één en twee jaar

Surprise van de Woeste Hoeve (v. Orlando),
kampioen vrouwelijk tot één jaar

Soldaat van de Woeste Hoeve (v. Orage) en Sarah Malo (v. Iodelys),
algemeen kampioenen mannelijk en vrouwelijk

Zoogstel Nharielle en T-Bone
Bij de zoogstellen kwam de fokkerij van
Hans Spekenbrink nog voorbij. Nharielle du
Moulin (v. Justin uit meervoudig kampioen
Harielle), in bezit van Johan Schilder, had
met stierkalf T-Bone van de Woeste Hoeve (v.
Louis) haar ticket naar het kampioenschap.
T-Bone – aan humor geen gebrek bij de
naamgeving – showde een zeer goed ras-
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