Broederlijk samen
Eerste Nederlandse winterkeuring voor verbeterdroodbo nt- en Belgisch-witblauwfokvee geslaagd
Verbeterd roodbont en Belgisch witblauw kwamen broederlijk samen
te Hulshorst. Een première in het Nederlandse fokgebeuren. Nieuw
waren ook het wintertijdstip, de deelname van niet-stamboekfokkers
en de zeer beperkte veterinaire verplichtingen.

E

en winterkeuring voor fokvee was
er nog niet in Nederland. Daar is nu
verandering in gekomen met het initiatief van de Stichting Vleesveemanifestatie Hulshorst. De stichting organiseerde
op zaterdag 15 maart te Hulshorst haar
eerste vleesveemanifestatie voor zowel
het verbeterdroodbont- als het Belgischwitblauwras. Uit heel Nederland namen
45 vleesveebedrijven, zowel stamboekals niet-stamboekbedrijven, eraan deel
met 187 stuks vee.
Vanwaar het initiatief ? Jan Krooneman
(35), melk- en vleesveehouder te Nunspeet én voorzitter van de stichting: ‘Met
een aantal dikbilfokkers en liefhebbers
van vleesvee hadden we vastgesteld dat
de regionale en nationale keuringen
vooral in de zomer plaatsvinden. In de
winter is het, in tegenstelling tot wat er
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in België gebeurt, zeer rustig op dit vlak.
Er zijn alleen de paasveetentoonstellingen. Het animo bij de vleesveeliefhebbers staat in de winter daardoor op een
laag pitje. Daar wilden we wat aan doen.
Verder zochten we een manier om stamboekfokkers en niet-stamboekfokkers
bij elkaar te brengen, met in het achterhoofd dat de niet-stamboekfokkers zich
mogelijk zullen aansluiten bij het stamboek. En tot slot speelde de veterinaire
beperking van de officiële stamboekmanifestaties, die allemaal lepto-vrij en ibrveilig of ibr-vrij zijn. Dat schrikt mensen
af. Nederland is daar ons inziens nog
niet klaar voor.’
Bij de voorbereiding was er geen hoogspanning tussen de twee runderrassen,
zo blijkt uit het relaas van Krooneman.
De saamhorigheid tussen de vertegen-

Jan Krooneman:
‘Saamhorigheid
tussen verbeterd
roodbont en witblauw
bijzonder groot’
woordigers was bijzonder groot, waardoor de voorbereidende werkzaamheden vlekkeloos verliepen. ‘Na twee bakjes koffie was alles zo goed als rond.’

Tweemaal Te Riele
Jan Spronk, verbeterdroodbontveehou-

der uit Zoetermeer, is zo’n niet-stamboekfokker die in Hulshorst deelnam
met negen dieren. Met succes overigens.
Zijn vaars 9666 zonder origine werd
kampioene bij de één- tot tweejarigen.
Spronk bezit 160 stuks fokvee te Zoetermeer. Over zijn deelname vertelt hij:
‘Wij doen al vijftig jaar mee aan keuringen, paasveekeuringen wel te verstaan.
Dus helemaal nieuw is dit keuringsgebeuren voor ons niet.’
Waarom hij niet registreert in het stamboek? Jan Spronk: ‘Bestuurders van het
stamboek proberen mij wel over te halen, maar vooralsnog is het mij nog niet
duidelijk waar de meerwaarde ligt. Ik
ben nogal eigenwijs. Ik volg mijn eigen
lijn. Ik kruis mijn verbeterd roodbonten
in met een Belgische blauwe. Dat brengt
massa in mijn fokvee. Dit zwartbont gekleurd vee kruis ik daarna terug met verbeterd roodbont om weer de rode haarkleur te krijgen. Als stamboekfokker
ben je verplicht te allen tijde stamboekstieren van het eigen ras te gebruiken.’
Voor de keuring bij het verbeterdroodbontras waren oudere stieren aangemeld. Dat was al lang geleden en het
stemde de juryleden zichtbaar blij. Vre-

denburg Hein (v. First Boy) van maatschap
Te Riele uit Vaassen won de rubriek en
meteen ook de kampioenstitel. Hein bezit met zijn vier jaar een jeugdig voorkomen, een prima lengte en een mooie
bespiering. De stap is vlot. De driekoppige jury wees later op de dag Hein tot
dagkampioen aan.
Ook in het vrouwelijke vee trok de jury
de kaart van de jeugdigheid en wees de
titel van dagkampioene toe aan Vredenburg Livina (Arend x First Boy). Evenals
Hein is Livina eigendom van Jan te Riele.
Livina showt een mooi rastype, massa en
een fijne bespiering, wat haar eerder op
de dag ook al de titel van Miss Toekomst
opleverde.
De titel van Mister Toekomst kwam Tinus toe. Tinus (v. Roel) uit stal Tigchelaar
uit Wirdum is een jonge, grote en vlotte
stier met een mooi bespierde rug en
broek.

Strijd der titanen
De broederlijke samenwerking tussen
de verbeterd roodbonten en de witblauwen is eigenlijk niet zo vreemd. Dat
bewees verbeterdroodbontfokker Arend
Jan Westerkamp uit Zwolle. Aan de ene

Jan Spronk:
‘Ik ben nogal eigenwijs.
Ik volg mijn eigen lijn’

zijde van de manege fungeerde hij als
keurmeester in het verbeterdroodbontras, aan de overkant nam hij voor
de eerste maal deel aan een keuring in
witblauw met zijn dekstier Houblon de
Centfontaine (v. Radar VT). De deelname
rondde Westerkamp overigens met succes af door de kampioenstitel bij de oudere stieren in de wacht te slepen én de
titel van dagkampioen.
Opmerkelijk feit in het witblauwkamp
was de kampioenszege van broer en zus
uit de fokstal van Edwin Ekkels uit Nijeveen. Ekkels had uit de combinatie Orateur du Fond de Bois met Necropole du
Fond de Bois een vaars en een stier meegebracht. Broer 2605 en zus Sonia bezorgden Ekkels een dubbelslag.
Het talrijk opgekomen publiek was bij-
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Houblon de Centfontaine (v. Radar van Terbeck),
dagkampioen Belgisch witblauw mannelijk

Effigie de la Coloterie (v. Lasso),
dagkampioene Belgisch witblauw vrouwelijk

Vredenburg Levina (v. Arend),
dagkampioene verbeterd roodbont vrouwelijk

Vredenburg Hein (v. First Boy),
dagkampioen verbeterd roodbont mannelijk

Tabel 1 – Kampioenen verbeterdroodbontras te Hulshorst
categorie

naam stier

geb.datum

vader

eigenaar, woonplaats

stieren

Vredenburg Linus
Tinus
Lance
Vredenburg Hein
Marian 2
Vredenburg Levina
9666
Saskia 4

19-11-2007
09-04-2007
30-11-2006
04-03-2004
21-12-2007
14-10-2007
30-07-2006
17-08-2002

n.b.
Roel
Stephan
First Boy
Leon
Arend
n.b.
Mathijs

mts. Te Riele, Vaassen
K. Tigchelaar, Wirdum
Mister Toekomst
F. en H. Jutten, Dalfsen
mts. Te Riele, Vaassen
dagkampioen
M. Huisman, Ermelo
mts. Te Riele, Vaassen
dagkamp. en Miss Toek.
J. Spronk, Zoetermeer
J. van der Ven, Wijk en Aalburg

mini’s
stieren < 1 jaar
stieren 1-2 jaar
oudere stieren
vrouwelijk mini’s
vaarzen < 1 jaar
vaarzen 1-2 jaar
koeien

titel

Tabel 2 – Kampioenen Belgisch-witblauwras te Hulshorst
categorie naam dier

geb.datum vader

m.vader

eigenaar, woonplaats

stieren

20-09-2007
04-06-2007
05-10-2006
24-06-2006
07-09-2002
30-01-2008
27-04-2007
02-10-2006
11-02-2006
01-03-2001

Falco
Ecrin
Osborne VT
Osborne VT
Ajusté
Belier
Osborne VT
Osborne VT
Torrero
Eclatant

mts. Polinder, Nunspeet
mts. Trappenburg-Vonk, Noordeloos
E. Ekkels, Nijeveen
A. Van Milligen, Harskamp
A. J. Westerkamp, Zwolle
dagkampioen
M. Vos, Uddel
J. Boerkamp, Beemte Broekland
E. Ekkels, Nijeveen
A. Reurink, Oldebroek
E. van Engelen, Doornspijk
dagkampioen

Hendrik van de Koekendaal
Jumbo van de Breesteeg
2605
Bart 1
Houblon de Centfontaine
vrouwelijk Ecstasy van Uttiloch
Bertine van de Werler
Sonia
Désirée de la Campagne
Effigie de la Coloterie

zonder onder de indruk van de strijd der
Belgische titanen Folie des Pays en Effigie
de la Coloterie. Folie, tweemaal gelauwerd
als nationaal kampioene te Libramont
2005 en te Doornik 2003, en Effigie,
kampioene te Libramont in 2004, zijn
beide in eigendom van Egbert van Engelen te Doornspijk. Folie kon bogen op
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Louveteau DFDB
Occupant DFDB
Orateur DFDB
Emigre SF
Radar VT
Emigre SF
Eternel
Orateur DFDB
Emigre SF
Lasso

meer gestalte en meer vleesexpressie bij
het stappen. Bij Effigie kwam haar bekende breedte in de achterhand goed uit
de verf net als haar vlotte gang.
Effigie werd rubriekswinnares en kampioene. De vierkoppige jury kende haar
ook de titel van dagkampioene toe met
drie stemmen op vier. Haar secondante

titel

met één stem werd Sonia van Edwin Ekkels uit Nijeveen, die ook over een vlotte
stap beschikt en veel volume in de achterhand bezit. De hoogtemaat is wel wat
krap.
Guy Nantier

