KEURING NVM CHAROLAIS

Droomdebuut voor Rana
De Franse jury Simon Perrot koos nadrukkelijk voor
de jeugd bij charolais. Het leverde in een sterk en
breed deelnemersveld verrassende kampioenen op.
TEKST JAAP VAN DER KNAAP

N

og niet eerder nam Alita Schuring deel aan een veekeuring. De
vleesveehoudster uit Sellingen
reisde met twee charaloispinken naar
Mariënheem en tot haar eigen verrassing
werd daarvan Rana gekroond tot algemeen
kampioen bij de vrouwelijke dieren. De
Franse jury Simon Perrot prees de bouw, de
breedte van het bekken, de staartinplant
en de passende bespiering van Rana (v. Mulhouse). Zonder enige twijfel wees Perrot
haar eerder op de dag al aan als kampioene
bij de jonge dieren. Ze kreeg daarbij Supergirl van de Helenahoeve (v. Nectare) van de
familie Van Nieuwenhuijzen uit Sint Philipsland aan haar zijde.

Twaalf jaar oude Frédérique
Bij de oudere koeien imponeerde de bekende Frédérique Champ de Roseau. De twaalf jaar
oude Vikingdochter van Hans en Kilan Rietveld uit Leerdam stapte sterk en toonde

nog veel kracht en weinig slijtage. Toch
passeerde Perrot haar bij het kampioenschap, omdat hij liever koos voor de jeugd
en de vorm van de dag. Perrot maakte Ossekop Philomène (v. Hurtières) van Jan Denneboom uit Deventer kampioen vanwege haar
breedte in de voorhand, massale bespiering
en veel vrouwelijkheid.
Bij de jonge stieren streden Tarbes de Champ
de Roseau en Style van de Helenahoeve om de
eer. Tarbes (v. Meursalt), uit de stal van
Rietveld, had met moeder Frédérique goede
genen meegekregen en was fraai overbouwd en goed bespierd. Style (v. Nectare)
van Van Nieuwenhuijzen had eveneens een
goede bespiering, maar moest het qua luxe
en bekkenbreedte afleggen tegen Tarbe.
Tarbe kreeg de titel.
Bij de oudere stieren imponeerde Magnifique. De Jeffzoon van Van Nieuwenhuijzen
kreeg de titel dankzij zijn lengte, breedte
op de lendenen en zijn mooie broek. l

Rana (v. Mulhouse), algemeen kampioen
vrouwelijk

Ossekop Philomène (v. Hurtières),
kampioen senioren vrouwelijk

Tabel 1 – Kampioenen charolais NVM 2022 (algemeen kampioenen vetgedrukt)

categorie

naam dier

vader

eigenaar, woonplaats

jeugdkampioen vrouwelijk
volwassen kamp. vrouwelijk
jeugdkampioen mannelijk
volwassen kamp. mannelijk
beste bedrijfsgroep

Rana
Ossekop Philomène
Tarbes Champ de Roseau
Magnifique

Mulhouse
Hurtières
Meursault
Jeff

mts. A. en A. Schuring, Sellingen
mts. D. en H. Denneboom, Deventer
J. Rietveld, Leerdam
P. van Nieuwenhuijzen, St. Philipsland
J. Rietveld, Leerdam

Tarbes Champ de Roseau (v. Meursault),
algemeen kampioen mannelijk

Simon Perrot: ‘Lastige dieren zet ik een plaats lager’
Direct bij het binnenstappen van de dieren in
de ring start jury Simon Perrot al met zijn observaties. ‘Dieren die onrustig en lastig te hanteren zijn, krijgen meteen al een minpunt. Het
goede karakter van de charolaisdieren is een
raseigenschap waar we zuinig op moeten zijn.
Lastige dieren zet ik meteen een plaats lager
in de rubriek’, zegt hij.
De scherprechter lette op de nationale daarnaast op bekkenbreedte, staartinplant en kop.
‘Een goede bespiering mag niet ten koste
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gaan van afkalfgemak, daarom is bekkenbreedte relevant. En ik let bewust ook op de
kop. Bij de koeien moet de bek voldoende
breed zijn, maar dat mag niet ten koste gaan
van vrouwelijkheid.’
Met plezier zette Perrot de dieren op volgorde.
‘Ik zag hier veel beloftevolle jonge dieren. Ik
kan oude koeien waarderen, maar ik vind het
belangrijk om jonge dieren voorop te plaatsen
die fokkerijpotentie hebben en zich nog verder
kunnen ontwikkelen.’
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