
 

 

Nulde   23 januari 1995 

121/2 jaar bestaan Blonde dÁquitaine Stamboek. 

Twee oude bekenden uit Frankrijk n.l.Tokio en Utopie,over het wel en wee van de 

eerste twaalf en ’n half jaar Blonde Stamboek in Nederland. 

Tokio: 

Zeg lieve Utopie wat ben ik blij dat ik jou hier zie,hoe is het met mijn oude cherie? 

Utopie: 

Tres bien,mon ami,dat ik jou hier mag tegenkomen, 

Omdat ik 121/2 jaar ben geworden,heb ik deze vrije dag genomen. 

Of liever gekregen eerlijk gezegd, 

Maar vertel eens gauw hoe is het met jou? 

Wat kwam er van jou terecht? 

Tokio: 

Pas mal of niet slecht,wat stram op de been, 

Maar ik ben ook al dik over m’n 12 jaar heen. 

Utopie: 

Gefeliciteerd,jouw koperen jubileum is al gepasseerd 

….Maar waarvoor wij naar Nulde zijn getransporteerd: 

het Nederlandse Stamboek bestaat : 

ook precies 12 1/2 jaar beste maat. 

Tokio: 

Daarmee wil ik ze dan ook van harte feliciteren, 

Ze hebben er allen hard voor gewerkt,en veel moeten leren. 

Utopie: 

En namens alle blonde koeien, 

Wens ik dat de blond fokkerij mag blijven groeien.  

Tokio: 

Het zal wel aan mijn leeftijd liggen,ik denk nog al eens met spijt, 

Aan mijn jeugdjaren “ en France” beste meid. 

Utopie: 

O, ja dan vertel ik over mijn moeder,die de kar nog heeft getrokken, 

Dat,is nog even iets anders dan fokken. 

En mijn jeugd bij de familie Hontang,dat mag je gerust weten, 

Zal ik mijn leven lang niet vergeten. 

Dat was daar ’n leven zo geborgen,ik hoefde zelf maar ’n paar uur per dag 

 voor Mn kalf te zorgen. 

Tokio: 

En de vrijheid die ik vroeger had bij Loubet 

Toen deed ik aan veel concoursen mee. 

Ik reisde van Toulouse naar Paris, 

En dat verveelde me nog lange nie. 

Utopie: 

Dat zal wel met al die mooie blondes in Parijs!! 

Tokio: 

Dat bracht me echt wel van de wijs. 

…maar daar kwam ook ’n Belgische blonde, 

die was weg van mij, en dat was zonde. 

 



Ik werd naar Belgie geexporteerd, 

En in het begin liep het nog wel gesmeerd. 

Maar Marie-José,stuurde me naar de K.I. 

Nou dat gun ik zelfs mijn vijanden nie! 

Ik mocht wel springen op van die nepgevallen, 

Zo vaak ik kreeg er bijna blauwe ballen. 

Utopie: 

Ach jonge dan hebben jouw maatjes in onze stal het beter, 

Je krijgt nog de groeten van ’n oude stalgenoot;die van bijna 2 meter. 

Tokio: 

Van Censeur zeker daar kon ik vroeger nooit mee door de bocht, 

Ik heb hem nog al eens ’n loei verkocht. 

Utopie: 

Wat is het toch altijd met die eeuwige jalousie  

’n ander onderwerp want voor ruzie zijn we hier nie! 

Tokio: 

Dat is waar ,laat ons over het Blonde Stamboek praten, 

want de tijd gaat verder heb dat wel in de gaten. 

Utopie: 

Mevrouw de Vos van Steenwijk de barones, 

Vroeger al ontmoet op” Le Chalet”,stond hier op de bres. 

Zij importeerde het eerste stamboek blond, 

En hielp ook Neerlands stamboek van de grond. 

Tokio: 

Ze hebben zich wel uit de naad gewerkt die eerste vijf, 

En denk niet ,’t had weinig om ’t lijf. 

Utopie: 

Nee, alles moest in de vrije tijd,maar ze hadden wel profijt 

Goeie prijzen, 

En het ledental ging de pan uit rijzen.       

Tokio 

Keuren en tatoeëren gebeurde door inspecteur Doede Koops, 

Ingewerkt door Ms.Facci,en Doede deed dat terloops. 

Utopie 

Doch,Doede kwam gauw handen voeten en tijd te kort, 

Zo dat het in’ 78 reeds, ’n groepje keurmeesters wordt. 

Tokio: 

En ik heb het eerste Blonde nummer nog gevonden, 

De druk wat vervaagd maar verder ongeschonden. 

Met leerzame veterinaire informatie van Jan Staal. 

En van voorzitter Nanne ook veel verhaal. 

Utopie: 

En die eerste excursie, met de bus naar Pau, 

Ik las:  vermoeiend maar mooi,met veel Baskische show. 

Tokio: 

Het verslag stond in de Blonde 

Over de keuringsdieren in het bijzonder, 

En de pink aan ’t spit,de feesten de wijn, 

Het moet geweldig goed bevallen zijn. 



           

          

 

 Utopie: 

En aan het eind van dat jaar mijn lieve Tokio, 

Hier in Zwolle de eerste show. 

Tokio: 

Show?! Slechts één uur lang kreeg men de ring!! 

Utopie: 

Men moet toch ergens beginnen lieveling! 

’t Was in 1987,Nu 7 jaar na dat proberen, 

wist men in december j.l.’n prachtshow te presenteren! 

Tokio: 

Zelfs de stand was uit de kunst,men stond in de rij, 

Dat kwam omdat er werd gegrild,echt blond vlees was er bij. 

Daarom dan ook die drukte,iedereen was daar voor blond, 

Zelfs bij de dikbil fokkers liep ’t water uit de mond. 

Utopie: 

Daar tegenover de stand van ’t B.BA. project, 

Op video film was het hele gebeuren te volgen perfect.  

Van de geboorte tot in de vitrine, 

Dank zij Nieuwe Weme,wat te verdienen. 

Tokio: 

De samenstelling van het bestuur,hier in de eerste Blonde, 

Bestond uit Helen,nu hierin ’n baan gevonden  

Baron de Vos van Steenwijk de heren Staal en v/d Staag, 

o.l.v. Nanne Ferbeek,Wij danken hen graag. 

Utopie: 

Al zitten er nu anderen in het bestuur, 

Vele van hen al aktief vanaf het eerste uur, 

In de eerste Blonde kwam men met 3 kontact personen uit. 

En dat was reeds onze huidige voorzitter voor zuid 

Naast Huib Oosterom voor midden en west, 

Deed later als bestuurslid en keurmeester z’n best. 

Tokio: 

En voor Noord Arjan Hoogland,nu ook in het bestuur paraat 

Ú kent hem wel van de feestjes,die hij nooit overslaat. 

Utopie: 

Maar mijn Tokio er waren er nog zoveel, 

Die aan het stamboek deden hun deel, 

Veel te veel om op te noemen, 

En om ze hier persoonlijk te roemen. 

Tokio: 

Van Noord naar Zuid van Oost naar West 

Ook onze buitenlandse vrienden, 

Zelfs aan hen die over onze rug de kost verdienden, 

Wij zijn allen dankbaar,en wensen u tot slot, 

Utopie:Ga door op deez weg,want ’n leven met Blondes dat is ’n genot. 

Tokio:Wij gaan er vandoor al is het met treuren, 

Samen:Heel veel succes in het Blonde gebeuren.  



 


