Op 2 februari 2019 waren er 18 cursisten afgereisd naar Dorst om deel te nemen aan het afsluitende
examen veebeoordelen.
Er waren helaas 7 afzeggingen.
De voltallige foktechnische commissie, de voorzitter, een fotograaf van CRV en enkele belangstellenden,
maakten dat er een grote groep aanwezig was.
In Dorst houdt Bert van Abeelen samen met zijn partner en moeder op twee verschillende locaties
dikbilkoeien. Het is een van oudsher bekend fokbedrijf, waar al verschillende KI-stieren geboren zijn.
Onlangs is er weer één aan de lijst met KI-stieren toegevoegd (Latorro), maar daarover later meer.
Alle dieren lopen in het zomerseizoen in de wei en de kalveren blijven de hele zomer bij de moeder.
Een gedeelte loopt op het ouderlijk bedrijf “De Jacobushoeve” en de rest in natuurgebieden in de buurt.

Na een hartelijke ontvangst met een heerlijke appelpunt, gingen we naar de manege om de eerste drie
stieren te beoordelen.
Er was veel ruimte om de dieren van alle kanten goed te bekijken en elkaar niet in de weg te lopen.

Als eerste moesten we drie stieren beoordelen. Twee jonge stieren van ongeveer anderhalf jaar en een
ouder dier.
Prachtige dieren met onderling toch wel veel verschillen.
De cursisten hadden er een hele kluif aan om op het examenformulier de juiste waarderingen in te vullen.

Na een korte pauze moesten de vier dieren die opgesteld stonden, op volgorde gezet worden.
Wat is het best ontwikkelde dier, welk dier is nummer twee etc.
Dit moest ook voor rastype, bespiering, beenwerk en algemeen voorkomen.
Voor de groep Zuid-Nederland was dit compleet nieuw. De Noorderlingen hadden dit al een keer geoefend.
Maar na een goede uitleg was het iedereen duidelijk.
Het waren ook nu 4 totaal verschillende dieren:
De eerste koe:
Groot-langveel bespiering
Een compleet dier.
De moeder van de nieuwe crv
stier

”Latorro”

De tweede koe.
Iets minder uitstraling dan de
eerste, maar zeker een
rastypische koe met veel goede
eigenschappen.

De derde koe was een totaal
ander dier.
Ze had iets minder bespiering,
maar op jonge leeftijd 149 cm
hoogtemaat is indrukwekkend.

Als laatste weer een jong dier:
Klein van stuk, met mooie
verhoudingen en een geweldige
bespiering.
Een super slagersdier.

Na afloop konden we naar de warme kamer gaan, waar een bord soep en diverse belegde broodjes voor
ons klaar stonden.
Er was na deze
ochtend
voldoende stof
om over na te
praten.

Terwijl wij van de
soep en het
broodje konden
genieten, hadden
de cursusleiders
het druk met het
controleren van
de formulieren.

De heren hadden veel tijd nodig om tot een einduitslag te komen, maar uiteindelijk kwam de
langverwachte uitslag.
De voorzitter van de foktechnische commissie reikte de prijzen uit.

Beginners:
1e Teun Voets
123 strafpunten
e
2 Walter Rozendaal 135 strafpunten
3e Rene v Deuveren 141 strafpunten

Gevorderden:
1e Bas Eektimmerman 137 strafpunten
2e Peter Vermeulen 161 strafpunten
3e Marnix Kneteman 172 strafpunten
Heren (gevorderde cursisten) pas op!
De jongere garde klopt aan de deur.

Voor we naar huis gingen haalde Bert zijn trots ”Latorro” van stal.
Een mooie nog jonge stier met veel potentie die zijn kwaliteiten niet van een vreemde heeft, zie
de foto van zijn moeder.
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