K E U R I N G

Verrassende keuze Miss Toekomst op regiokeuring Limburg

Sterk in vrouwelijk fokvee
De regiokeuring Limburg te Mesch was kwalitatief sterk in het
vrouwelijk fokvee. Keurmeester Broers zorgde voor een verrassende uitkomst bij de toekenning van de titel Miss Toekomst.
tekst Guy Nantier

G

een kampioene of zelfs een 1a-dier
als miss toekomst. Tot ieders verbazing wél het in de rubriek 1b-geplaatste
dier Leny van Molsberg (v. Occupant) van
Wiel Janssen. Aldus luidde het verrassende verdict van keurmeester Henri
Broers op de witblauwkeuring van Lim-

burg. Broers over zijn keuze: ’Ik heb
gewoon fokkerij voor ogen gehad. Miss
Toekomst hoeft in mijn ogen geen kampioene te zijn van het vleestype, maar
wel een mooi voorbeeld van compromis
tussen keuringstype en economie. Leny
is correct in het beenwerk, vertoont een

V.l.n.r.: Harm van Zavelberg, Ghost van Krakehoeve, Osceda van Eik, Lonnie van Boszicht,
Gretha van Boszicht, Domino 6 van Krakehoeve, Nadine van Molsberg
Tabel 1 – Rubriekwinnaars regiokeuring Limburg te Mesch (kampioenen vetgedrukt)

categorie naam dier

geb.datum vader

m.vader eigenaar, woonplaats

stieren

20-04-2009 Franh PH
25-11-2008 Genièvre
31-03-2008 Eternel

Gitan
Lascar
Gitan

H. van Mierlo, Someren
Vleesveebedrijf Krakehoeve, Weert
mts. Beusmans-Heitzer, Noorbeek

11-08-2009
22-05-2009
03-04-2009
18-11-2008
06-11-2008
02-04-2008
18-02-2008
17-02-2007
22-01-2005
18-02-2004

Emigre
Canon
Ubidet
Osborne
Ubidet
Gitan
Lasso
Torrero
Radar VT
Elkehard

W. Janssen, Simpelveld
Vleesveebedrijf Krakehoeve, Weert
Slagerij Kluytmans, Swalmen
Vleesveebedrijf Krakehoeve, Weert
mts. Hunnekens, Grashoek
H. van Mierlo, Someren
G. Pinckaers, Eysden
H. van Mierlo, Someren
Vleesveebedrijf Krakehoeve, Weert
H. en J. van den Beucken, Kessel

Milan van Boszicht
Ghost van Krakehoeve
Evert van Zavelberg

vrouwelijk Nadine van Molsberg
Eloise van Krakehoeve
Danien ad Wolfsboom
Domino 6 van Krakehoeve
Bertha 285
Gretha van Boszicht
Sandra 3
Lonnie van Boszicht
Wilhelmien 12 van Krakehoeve
Osceda van Eik

Jaloux O.
Etna
Occupant
Harisson
Ideal SF
Fétiche
Occupant
Fétiche
Danseur
Osborne

kamp. stierkalveren: Harm van Zavelberg van mts. Beusmans-Heitzer, Noorbeek
Miss Toekomst: Leny van Molsberg (v. Occupant) van W. Janssen,Simpelveld
bedrijfsgroepen vrouwelijk: H. van Mierlo, Someren
afstammelingen van één stier: Fétiche van H. van Mierlo, Someren
koe met afstammelingen: Wilhelmien 12 van Krakehoeve van Vleesveebedrijf Krakehoeve, Weert
lot één stier en één vrouwelijk: Vleesveebedrijf Krakehoeve, Weert

20

V E E T E E LT V L E E S

VV09_Mesch 20

s e p tember

mooie groei en laat ondanks haar “werkkledij” veel bespiering vermoeden op
alle onderdelen.’
Op de keuring vielen bij het verdelen
van de titels verder geen grote verrassingen meer te noteren. Bij de vaarskalveren tot 4 maanden ging de eindzege naar
Nadine van Molsberg van opnieuw Janssen.
Het één maand oude vaarskalfje tekende
voor het eerste keuringssucces van vader
Jaloux d’Offignies. Nadine showde een
goede openheid in de voorhand en veel
finesse in de broekbespiering. Maar het
had net zo goed de drie maanden oude
Eloise van Krakehoeve (v. Etna) van Vleesveebedrijf Krakehoeve uit Weert kunnen
zijn. Eloise maakte tijdens de rubriekskeuring duidelijk dat zij over een mooie
ontwikkeling en veel fijnheid in bespiering beschikte. Eloise werd reservekampioene. Het was echter niet lang getreurd
voor Wiljan van de Kruijs. In de categorie vaarzen van 4 tot 12 maanden, waarin veel variatie in type troef was, ging
het kampioenschap wel naar zijn Harissondochter Domino 6 van Krakehoeve. Domino 6 showde het betere vleestype en
véél fijne bespiering.

Knappe afsluiter
Fétiche d’Izierdochter Gretha van Boszicht
van Hendrik van Mierlo eindige 1a in de
enige rubriek vaarzen van 12 tot 18
maanden. Het kampioenschap was meteen een uitgemaakte zaak. Reservekampioene werd Van Hoogcruts Katinka (v. Harisson) van Giel Jacobs. Katinka, vorig
jaar reservekampioene bij de dieren tot 4
maanden, diende haar meerdere te erkennen in Gretha vanwege meer breedte
in de broek. Bij het vrouwelijk vee van 18
tot 32 maanden had Van Mierlo een dubbelslag met opnieuw twee dochters van
Fétiche: Lonnie en Julia van Boszicht. Lonnie
die in een schrale conditie verkeerde,
werd kampioene, Julie, die groter was en
meer diepte in de bilbespiering showde, werd reserve. Bij de koeien was Osceda van Eik van Har en Jeroen van den
Beucken een maat te sterk voor de concurrentie. De Osbornedocher showde
een open, diepe voorhand, een mooie
aansluiting naar een best middenstuk en
veel luxe in de broek. Een knappe afsluiter voor het kwalitatief sterke, vrouwelijke fokvee te Mesch. l
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