K E U R I N G

Nieuwelingen scoren op keuring te Oostburg

Veel en sterke
Germinaltelgen
Met meer deelnemers kende de keuring te Oostburg meer
concurrentie. Het vrouwelijk vee met Germinaltelgen voorop
vertoonde veel kwaliteit, de stieren waren minder kwaliteitsvol.
tekst Alice Booij

M

et inzenders uit Zuid-Holland en
Brabant had de organisatie in
Oostburg meer dieren naar de keuring
gehaald en daarmee ook meteen pittige
concurrentie. Op woensdag 15 juli waren

het Johan en Kees Trappenburg uit Noordeloos die als debutanten de titel ‘miss
toekomst’ en het kampioenschap bij de
vaarzen van zeven tot twaalf maanden
in de wacht sleepten. De fijne en lange

Jet ut de Groe, Feline 1, Gouden Polder Ophelia, Van de Breesteeg Tosca, Harrie ut de Groe,
Imperial ut de Groe, Ives ut de Groe en Rambo van de Gouden Polder
Tabel 1 – Rubriekswinaars Oostburg 2009 (kampioenen vetgedrukt)

categorie

naam dier

geb.datum

vader

m.vader

eigenaar, woonplaats

stieren

Rambo v.d. Gouden Polder
Ives ut de Groe
Imperial ut de Groe
Harrie ut de Groe
Jet ut de Groe
Feline 1
Ivina ut de Groe
v.d. Roomspolder Jella
Van Zwaanhof Fatima
Gouden Polder Odyssee
Gouden Polder Ophelia
Van de Breesteeg Tosca

21-05-2009
20-10-2008
15-06-2008
22-06-2007
17-01-2009
24-12-2008
30-09-2008
08-06-2008
03-04-2008
19-11-2007
28-08-2007
25-04-2004

Etna
Lasso
Germinal
Laquais
Germinal
Germinal
Gavina
Judoka
Fetiche
Radar
Eternel
Despote

Operateur
Artaban
Indulgent
Despote
Emigre
Ecrin
Emigre
Gitan
Artaban
Ecrin
Torrero
Brutus

E. M. v.d. Pol, Waterlandkerkje
M. I. Versprille, Groede
gebr. Gijzels, Aardenburg
M. A. M. de Smidt, Eede
M. I. Versprille, Groede
mts. Trappenburg, Noordeloos
M. I. Versprille, Groede
K. E. M. van Deursen, Sluis
W. A. R. Onderdonck, Eede
E. M. van de Pol, Waterlandkerkje
E. M. van de Pol, Waterlandkerkje
M. I. Versprille, Groede

koeien

afstammelingen van één koe: Jasmijn van E. M. van de Pol, Waterlandkerkje
afstammelingen van één stier: Sjaka-Zoeloe van W. A. R. Onderdonck, Eede
bedrijfsgroep vrouwelijk jong: K. E. M. van Deursen, Sluis
bedrijfsgroepen vrouwelijk midden: W. A. R. Onderdonck, Eede
bedrijfsgroep vrouwelijk oud: M. I. Versprille, Groede
bedrijfsgroep mannelijk: M. I. Versprille, Groede

Feline 1 (v. Germinal) is geboren uit embryoaankopen en stond er werkelijk op
haar best voor. Ze toonde veel vlees, een
sterk onderstel en veel ontwikkeling. En
daarmee was ze een voorbode van veel
kwaliteit in de vrouwelijke rubrieken,
waar de inzenders Marc Versprille en
Erik van de Pol elkaar flinke (en sportieve) concurrentie leverden.
Bij de jongste rubriek was het de superluxe, zwartbonte Jet ut de Groe die met kop
en schouders boven de rest van het veld
uitstak. De dochter van – alweer – Germinal van Versprille heeft een bijzonder
fraaie achterhand met een sterk hellend
bekken en veel onderbil.
Bij de sterk bezette rubriek van de vaarzen van één jaar tot twee jaar was het Van
de Pol met Gouden Polder Ophelia (v. Eternel) die, net als vorig jaar, met overmacht
won. Ophelia combineerde veel vlees met
finesse en balans over haar hele lichaam.
Reserve werd de sterk ontwikkelde Van
Zwaanhof Fatima van Walter Onderdonck
uit Eede.
Bij de oudere koeien moest de kampioene
van vorig jaar verstek laten gaan. De gerenommeerde Loes moet over twee weken
kalven. Dat bood natuurlijk kansen voor
haar opponente Van de Roomspolder Frederique van Karen van Deursen uit Sluis. De
imposante Cubitusdochter was in beengebruik niet onberispelijk. Van de Breesteeg
Tosca van Versprille stapte sterker door de
ring en bovendien had de Despotedochter
veel luxe vlees vanaf haar schouder tot
onderaan de bil. Haar kon het kampioenschap bij de – krap gevulde rubriek – oudere dieren niet ontgaan.
De kwaliteit van de stieren was wisselend,
waarbij ‘mister toekomst’ wel alle bewondering kreeg. Rambo van de Gouden Polder (v. Etna) van Van de Pol was het toonbeeld van fijnheid en luxe vlees en liet
de competitie gemakkelijk achter zich.
Bij de stieren tot één jaar zagen we Loes
toch een beetje terug. Haar zoon van Lasso, Ives ut de Groe, liet veel ontwikkeling en
een goed gebruik van de benen zien. De
stier van Versprille werd hiermee kampioen. Ook bij de oudere stieren waren het
fokproducten van Versprille die zich in
de kijker liepen.
Bij de stieren tot twee jaar was het de
sterke voorhand van Imperial ut de Groe (v.
Germinal) van Maurice Gijzels uit Aardenburg die de kampioenstitel opeiste.
Harrie ut de Groe (v. Laquais) van Michel de
Smidt prolongeerde de titel van vorig
jaar. Ondanks zijn krappe hoogtemaat
was zijn vleesaanleg sterk en hiermee
werd hij kampioen stieren boven de twee
jaar. l
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