Van de inspecteur…
De uniformeringsdag is ooit in het leven geroepen om als bestuur en FC op
dezelfde lijn te zitten, als het gaat over het kijken naar en beoordelen van een
dier.
Wat is gewenst, en hoe waarderen we dit. Voor de meeste kenmerken dekken
hier de boven en onderbalk kenmerken de lading. Daarnaast hebben we het ook
gehad over de verschillende types die er momenteel door de leden gewaardeerd
worden (luxe dikbil type en “BNL” type) en hoe waarderen we dit onder dezelfde
beoordelingscriteria.
Voor het ijken van de boven en onderbalk kenmerken had Jurrien de fraaie 5e
kalfs Beatrix met haar vaarskalf klaargezet. Beatrix was na haar eerdere
inspectie uitgegroeid tot een zware en spijkerharde koe én had eenmaal
natuurlijk gekalfd.
Het eerste onderdeel waar we uitgebreid hebben stil gestaan was de Kop. In de
TYPE app van CRV (digitaal keuringsformulier) wordt gesproken over
kopexpressie. Een feit is dat een mooie kop, lang niet altijd een brede kop hoeft
te zijn. Ook in Beatrix geval werd dat duidelijk, met een 6 voor kopbreedte, maar
met haar fraaie kop, fijne gekromde horentjes en forse muil met grote
neusgaten, spatte de expressie eraf! Na wat discussie, niet in de laatste plaats
een aantal nuttige toevoegingen van oud-scherprechter van Gent, konden we de
conclusie trekken dat Kopbreedte minder zegt over totale kop, maar wel juister
te scoren is, aangezien een score kopexpressie ook voor een deel aan smaak
onderhevig is.
De overige onderbalk-kenmerken leverde weinig discussie op, totdat we bij
breedte bekken/breedte broek kwamen. Hier bleek dat we naar verschillende
punten keken als we praatte over deze onderdelen. Zoals beschreven in de uitleg
wordt de breedte van het bekken gemeten ter hoogte van de draaiers (centraal
tussen heup en zitbeen) maar aangezien die bij ons ras in de meeste gevallen
niet zichtbaar zijn, en deze breedte ook onderhevig is aan veranderingen door de
mate van conditie, is dit een niet eenvoudig punt. De breedte tussen de
heupbeenderen geeft dan een constanter en meer vast punt.
Staartimplant blijkt ook een lastige in de praktijk, hebben we het over hoogte
verticaal, of praten we bij een hoge staartimplant over een diep ingesnoerde
staart, dus meer in de horizontale zin van het woord? Dat er bij de verticaal hier
een bepaalde correlatie zit met kruisligging moge duidelijk zijn.
Uiteindelijk hebben we dit ook met elkaar scherp gekregen, en benaderen we
meer de horizontale ligging.
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Over de bovenbalk was ook weinig discussie, waarbij Rastype de meest lastige
bleek om te scoren. Ook dit is een onderdeel dat niet keihard meetbaar is, en
een meer algemene indruk geeft van een dier, als je dat naast het Verbeterd
Roodbont fokdoel en de daarbij behorende ras eigenschappen legt.
Uiteindelijk konden we de oude score van Tom dochter Beatrix met 4 punten
opvijzelen naar AV 89, en hadden we als bestuur, FC en inspecteur ons doel
bereikt door de neuzen weer dezelfde kant op te hebben.
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