Zuur en m atig zoet
Nationale witblauw overschaduwd, maar kwaliteit van hoog niveau
Het Nederlands kampioenschap Belgisch-witblauwras anno 2008
gaat niet de geschiedenis in als de beste keuring. De kwaliteit was
beter dan vorig jaar, maar de nationale werd overschaduwd door
een incident tijdens de kampioenskeuring oudere stieren.

‘W

e hebben een allerbeste kwaliteit gezien’, vat Dré de Beer uit
Zundert het Nederlands kampioenschap
Belgisch witblauw te Breukelen samen.
De Beer was één van de vier juryleden
die de titels anno 2008 verdeelden over
de 98 inzendingen, zo’n 20 dieren minder dan vorig jaar. ‘Het beenwerk, de bespiering en de finesse in de dieren waren
van een hoger niveau dan vorig jaar. De
vrouwelijke dieren waren evenwel in
beenwerk sterker dan de stieren. De
kopnummers liggen in kwaliteit niet ver
onder de kwaliteit van het Belgische fokvee.’
Over het misverstand bij de toekenning
van de nationale titel bij de oudere stieren wilde het Nederlandse jurylid weinig commentaar geven: ‘Het is correct
verwoord door de voorzitter van het
stamboek. Het had niet mogen gebeuren, maar het is niet anders. Het blijft

mensenwerk en dan kan het zo gaan.’
Wat was er gebeurd? Bij de vorige edities
werden de nationale titels en reservetitels toegekend via een voor het publiek
goed te volgen bordjessysteem. Dit jaar
stapte de organisatie over naar een geheime stemming op papier. Black Power
van Prokes (v. Fétiche), in eigendom van
Jos Huijbrechts uit Riel en 1b in de ochtendrubriek, kreeg de titel toegekend bij
de stieren ouder dan 12 maanden. Black
Power showde hoogtemaat, lengte en
een fijne vleesbespiering in de broek en
bezat goed beenwerk. Het bekken was
evenwel krap in de breedte en de ruglijn
was matig sterk.
Het reservekampioenschap was voor Daniels van Krakehoeve van Wiljan van de
Kruijs van het vleesveebedrijf Krakehoeve uit Weert. De zoon van Dracula de
Monplaisir eindigde 1a in de ochtendrubriek, vóór Black Power. Daniels zette,

zowel in de voorhand als in de achterhand, een geweldige vleesmassa neer in
de keuringsring, maar het ontbrak hem
duidelijk aan fijnheid in het kromme
achterbeenwerk.

adem aan toe dat het bordjessysteem
volgend jaar maar opnieuw moet opgepakt worden. ‘Dit geheime gedoe met
papiertjes is niet meer van deze tijd.’
En welk gevoel overheerste bij Wiljan
van de Kruijs? ‘Je hebt gewonnen en

Foutieve kampioen

Uruguay en Loes verlengen titels

De juryleden keken bij de bekendmaking van de stemming aanvankelijk verwonderd toe toen Black Power de titel
kreeg toegewezen. Er werd daarop stevig gediscussieerd en ze vroegen de
voorzitter van het stamboek om opheldering. Na raadpleging van de ringsecretarissen pakte voorzitter Jan Bekman de
microfoon en zette de zaak recht: ‘Bij
het ontvouwen van de stembriefjes is
fout voorgelezen’, zei Bekman. ‘Kampioen is nummer 65, Daniels van Krakehoeve, reservekampioen is nummer 66,
Black Power.’
Jos Huijbrechts, die al de fotoshoot van
zijn kampioensstier achter de rug had,
keek ongelovig toe. Maar hij bleef realistisch bij het voorval en overhandigde
sportief het lint en de beker aan Wiljan
van de Kruijs van de Krakehoeve. Jos
Huijbrechts: ‘Het is natuurlijk vervelend.
Ik dacht wel dat ik het verdiend had.
Niettemin, de kwaliteiten van mijn stier
blijven.’ Huijbrechts voegde er in één

In de categorie jonge stieren kende de
jury de nationale titel toe aan Herman Ut
de Groe van Marc Versprille uit Groede. De
jonge Artabanzoon had in de ochtend op
overtuigende wijze rubriekswinst behaald
met een geweldige onderbil en veel finesse in de huid. In de finale kreeg hij de
voorkeur boven het zeer fijne, maar misschien te vrouwelijke vleestype van Black
Bull van de Breesteeg (v. Davidson) van Bart
Hoogeveen uit Dreumel, die het reservekampioenschap toegewezen kreeg.
Bij de vrouwelijke jeugd was Hoogeveen
dan toch aan beurt. Gabina van de Breesteeg
(Lasso x Artaban SF) combineerde een
wat krappe hoogtemaat met zeer veel
breedte en héél veel vlees. Reservekampioene werd Olympia van de Gouden Polder
(v. Artaban SF) van Erik van de Pol uit
Waterlandkerkje. Olympia, die minder
breed was, maar groter, was 1b in de rubriek ná Gabina.
Van de Pol trok wel aan het langste eind
in het kampioenschap van de categorie
vaarzen van 12 tot 22 maanden. De vrij
complete Ophelia van de Gouden Polder (v.
Eternel) kreeg er de voorkeur boven de
eveneens fraaie Fétichedochter Lonnie
van Boszicht van Hendrik van Mierlo uit
Someren. Lonnie ging echter linksachter
overkoot.
Draculadochter Uruguay, de nationaal
kampioene 2007 in de categorie 12 tot
22 maanden in eigendom van Bart Hoogeveen, verlengde haar titel. Uruguay,
waar weinig op aan te merken valt, was
zonder enige discussie de beste, nu in de
categorie vrouwelijk vee van 22 tot 36
maanden. Hoogeveen eiste eveneens de
reservetitel op met Stella van de Breesteeg
(v. Occupant). Stella overklaste, op een
leeftijd van drie jaar, haar concurrenten
in de ochtendrubriek door een bijzondere hoogtemaat en lengte.

Herman (v. Artaban SF), kampioen stieren
van 4 tot 12 maanden

Tabel 1 – Rubriekswinnaars Nederlands nationaal kampioenschap 2008 Belgisch-witblauwras (kampioenen vetgedrukt)
categorie

naam dier

geb.datum

vader

m.vader

eigenaar, woonplaats

stieren

Black Bull van de Breesteeg
Herman Ut de Groe
Olivier van de Gouden Polder
Daniels van Krakehoeve

17-04-2008
20-10-2007
02-07-2007
31-03-2007

Davidson
Artaban SF
Operateur
Dracula

Operateur
Brutal SF
Elkehard
Lascar

B. Hoogeveen, Dreumel
M. Versprille, Groede
E. van de Pol, Waterlandkerkje
vleesveebedrijf Krakehoeve, Weert

Suzan van het Broek
Pandora van de Gouden Polder
Gabina van de Breesteeg
Ophelia van de Gouden Polder
Annne van de Breesteeg
Julia van Boszicht
Danique
Uruguay
Stella van de Breesteeg
Loes

15-04-2008
15-02-2008
12-12-2007
28-08-2007
16-06-2007
17-02-2007
26-10-2006
06-03-2006
22-10-2005
14-11-2001

Osborne VT
Davidson
Lasso
Eternel
Germinal
Fétiche
Occupant DFDB
Dracula
Occupant DFDB
Artaban SF

Emigre SF
Colibri
Artaban SF
Torrero
Indulgent
Canin
Brutal SF
Radar VT
Radar VT
Brutus

F. van Hest, Moergestel
E. van de Pol, Waterlandkerkje
B. Hoogeveen, Dreumel
E. van de Pol, Waterlandkerkje
J. Knoops, Koningsbosch
H. van Mierlo, Someren
J. Vis, Hulshorst
B. Hoogeveen, Dreumel
B. Hoogeveen, Dreumel
M. Versprille, Groede

vrouwelijk

12
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toch ook weer niet’, reageerde Van de
Kruijs. ‘Ik ben zeer tevreden, een nationale titel betekent toch wat. Maar ik ben
zeker niet euforisch. Het is wel zuur
voor Jos.’

Gabina (v. Lasso), kampioene vrouwelijk
van 4 tot 12 maanden
Ophelia (v. Eternel), kampioene
vrouwelijk van 12 tot 22 maanden

Loes deed opnieuw wat van haar verwacht werd: imponeren. De zevenjarige Artabandochter van Marc Versprille
werd, net zoals vorig jaar, kampioene bij
de koeien én kampioene Nederlands gefokt. Loes loopt er nog steeds bijzonder
gaaf bij met een imponerende, bolronde
bilpartij, lengte en veel fijnheid. De uit
België geïmporteerde en bijna vier jaar
jongere Feline (v. Ecrin SF) van Hoogeveen
werd reservekampioene, conform de 1bplaatsing achter Loes in de ochtendrubriek.
Guy Nantier

Daniels (v. Dracula), kampioen stieren
ouder dan 12 maanden

Uruguay (v. Dracula), kampioene
vrouwelijk van 22 tot 36 maanden
Loes (v. Artaban SF), kampioene koeien
en best gefokt Nederlands dier
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