K E U R I N G

Variatie in type en bespiering maken keuren aartsmoeilijk te Geffen

Zoeken naar balans
De keuring te Geffen kon dit jaar rekenen op een grotere deelname. Tijdens de rubriekskeuringen was variatie troef, maar de
finalisten waren homogeen en van behoorlijk sterk niveau.
tekst Guy Nantier

H

et was moeilijk keuren voor Roger
Monbaliu en Hendrik van Mierlo op
de regiokeuring witblauw voor centraal
Nederland te Geffen. De twee keurmeesters kregen heel veel variatie in typekenmerken en bespiering gepresenteerd,
zodat het moeizaam zoeken was naar
de juiste balans. Onverbiddelijk was
het juryduo evenwel voor fouten in het

beenwerk, zowel op stand als in gebruik.
Daar kan Rob Sangers uit Doetinchem
van meepraten. Zijn Genièvredochter
Whitney was zonder de minste twijfel de
beste van de rubriek in vleeskwaliteiten,
maar werd naar achter verwezen vanwege het mindere beenwerk.
Hein Steenbreker uit Doetinchem behaalde met Lucas en Esmée van de Koekendaal

De kampioenen van links naar rechts: Hawina, Davine, Indy, Daisy, Sjaro, Esmee en Lucas
Tabel 1 – Rubriekswinnaars regiokeuring centraal te Geffen (kampioenen vetgedrukt)

categorie

naam dier

geb.datum vader

m.vader

eigenaar, woonplaats

stieren

Lucas van de Koekedaal
Sjaro van Zandeind
Victor op den Berg
Sophie van het Broek
Carmen 5 van Buitenhof
Esmee van de Koekendaal
Samoni van de Brinkerweg
Coldita 20 van Zandeind
Daisy
Indy van de Brinkerweg
Vikki op den Berg
Veronique op den Berg
Davine de la Campagne
Bea van het Broek
Hawina du Haut d’Arquennes
vrouwelijk < 1 jaar
vrouwelijk > 1 jaar
mannelijk < 1 jaar
Olijfje
Gestalt van Zandeind

09-04-2010
12-11-2009
18-09-2009
24-05-2010
06-05-2010
17-04-2010
01-02-2010
08-10-2009
26-09-2009
03-08-2009
19-06-2009
02-03-2009
07-03-2008
16-05-2007
04-04-2004

Graphite
Totem
Osborne
Osborne
Genièvre
Elan
Emigre
Vick
Occupant
Groom
Cubitus
Osborne
Torrero
Danseur
Guliver

J. Steenbreker-Gerritsen, Doetinchem
mts. Huijbrechts-Gloudem, Riel
mts. Den Berg, Sint-Oedenrode
F. van Hest, Moergestel
P. van de Ven, Oirlo
J. Steenbreker-Gerritsen, Doetinchem
J. Huiskamp, Emst
mts. Huijbrechts-Gloudem, Riel
G. Zoetekouw, Bergharen
J. Huiskamp, Emst
mts. Den Berg, Sint-Oedenrode
mts. Den Berg, Sint-Oedenrode
Aanhangwagen Baho, Dreumel
F. van Hest, Moergestel
Aanhangwagen Baho, Dreumel
P. van de Ven, Oirlo
mts. Den Berg, Sint-Oedenrode
mts. Huijbrechts-Gloudem, Riel
mts. Den Berg, Sint-Oedenrode
mts. Huijbrechts-Gloudem, Riel

vrouwelijk

bedrijfsgroepen

afst. koe
afst. stier

16

V E E T E E L T V lee s

o kt o b er

Canadian Club
Blackstar
Ipon
Fleuron
Etna
Canadian Club
Samourai
Gestalt
Judoka
Etna
Fetiche
Heros P.
Davidson
Graphite
Artaban

Osborne
Milan

2010

bij zowel de mannelijke als de vrouwelijke kalveren eindwinst. Lucas en Esmée
zijn twee telgen van ki-stier Canadian
Club (Germinal x Osborne). Voor Lucas,
die begiftigd is met prima benen en een
mooie, fijne broekbespiering, kwam
daar nog de titel van Mister Toekomst
bij. Esmée moest in de strijd voor de titel
Miss Toekomst het onderspit delven. Die
titel ging naar de bolronde Daisy (v. Judoka) met haar strakkere ruglijn van Gerard Zoetekouw uit Bergharen.

Uit de gevarenzone
Bij de jonge vaarzen was de kampioenstitel voor de harmonisch gebouwde Indy
van de Brinkerweg (v. Etna) van Jan Huiskamp uit Emst. De reservetitel ging naar
de in werkpak vertoevende Veronique op
den Berg (v. Heros) van Milo den Berg uit
Sint-Oedenrode. Veronique (v. Heros)
voert terug op Olijfje (v. Osborne), een
koe waarvan de fokker nog meerdere afstammelingen had meegebracht, waaronder Victor op den Berg (v. Ipon). Victor
behaalde rubriekwinst bij de stiertjes tot
één jaar. In de finale werd het stiertje reservekampioen en diende zijn meerdere
te erkennen in Sjaro van Zandeind (v. Blackstar) van Jos Huijbrechts uit Riel.
Sjaro showde een goede kwaliteit in
beenwerk en in de voor- en achterhandbespiering, wat ook een ki-scout ter
plaatse niet ontging. Bij de oudere vaarzen en koeien was er tweemaal eindwinst voor Bart Hoogeveen uit Dreumel
met respectievelijk Davine de la Campagne
(v. Davidson) en Hawina du Haut d’Arquennes
(v. Artbana). Davine bezit ontwikkeling
in hoogte en lengte en een mooie bespiering in de voor- en achterhand. Davine
kreeg van de jury ook het predicaat ‘beste in Nederland gefokte witblauwe’. Hawina was met haar lengte en fijnheid in
bespiering onklopbaar bij de koeien.
Vorig jaar belandde de keuring qua aantal aanmeldingen in de gevarenzone. Dit
jaar zagen de organisatoren hun inspanningen beloond met 75 aanmeldingen
door veertien fokkers. Frans van Hest uit
Moergestel bracht als toonbeeld zijn hele
veestapel mee, zijnde vier dieren, en zag
zijn inzet beloond met tweemaal rubriekswinst, een derde en vierde plaats
en reservekampioenstitels bij de vaarskalveren en oudere vaarzen. l

