K E U R I N G

Vleesveemanifestatie Hulshorst levert fraaie kwaliteit verbeterd roodbont
en Belgische witblauwen

Kwaliteit in de breedte
Alhoewel het aantal ingezonden dieren krimpt, bleek de kwaliteit tijdens de Vleesveemanifestatie
in Hulshorst op zaterdag 2 april weer top. Bij de verbeterd roodbonten werden de linten keurig onder de verschillende inzenders verdeeld. Bij de Belgische witblauwen zorgden de recentste importen voor extra kwaliteit en werd Hans Vis ‘man of the match’.
De kampioenen (v.l.n.r.): Van Uttiloch Idole, Rowan, Eekter Sjors, Irene de St. Fontaine, Van ‘t Staverhul Elysee, Van de Koekendaal Fleur,
Pensilvanie de St. Fontaine

tekst Alice Booij

Belgisch witblauw

Verbeterd roodbont

Hattrick voor Hans Vis bij de stieren, dubbelslag voor van Ginkel in het vrouwelijke vee

Jan te Riele en Theo Veerman verdelen de titels van dagkampioen

W

at is er mooier dan een imposant
rijtje oudere stieren? Bij de verbeterd roodbonten stonden er drie in de categorie ouder dan drie jaar en het waren
stuk voor stuk fraaie, rastypische dieren.
Jan te Riele uit Vaassen had twee ijzers in
het vuur. Hij won met Vredenburgh Leander
(v. Burg’s Billy), die opviel met een extra
lang kruis en die volgens jurylid Adrie van
Gent ook nog eens ‘keihard bespierd’ was.
Te Riele had een goede dag in Hulshorst.
Vredenburgh Otmer (v. Leeroy) werd kampioen bij de stieren tot één jaar en bij de
vrouwelijke mini’s kreeg Vredenburgh
Peggy (v. Marlex van Vredenburgh) met
haar brede en lange broek het kampioenslint omgehangen.
Er waren echter nog meer fokkers die

zich met dieren van hun beste kant lieten zien. Jan Wittingen uit Oosterwolde
zag zijn Ivan kampioen bij de mannelijke
mini’s worden. De zoon van Tom van het
Veerhuis showde een fraaie, ronde bil
met extra breedte, waardoor de titel hem
niet kon ontgaan.
Bij de vrouwelijke dieren tot twee jaar liet
Jarnodochter Lilly 10 de meeste ontwikkeling zien. Voor de titel Miss Toekomst
kwam Lilly 10 echter net wat te kort.
Theo Veerman uit Zuidoostbeemster had
met Sophie Vhalfweg (v. Frans) de categorie
tot één jaar al gewonnen met haar extra
fijne bespiering en vlotte ontwikkeling.
En ook in de finale van Miss Toekomst
was haar fijnheid in bespiering doorslaggevend ten opzichte van Lilly.

De titel Mister Toekomst ging naar Wim
van Jan Spronk uit Zoetermeer. De zoon
van een eigen, maar niet geregistreerde
stier was een aparte verschijning met
lengte, hoogte en een fraai achterstel en
een goed beengebruik.
De overwinning in de oudste categorie
koeien bleek voor de meest rastypische:
Marga 43 van de gebroeders Horlings uit
Ruinen. Marga had nog een fraai stiertje
van Mina’s Roland bij zich, Charlie. Hij
won met zijn moeder de titel van het
mooiste zoogstel.
En de allermooiste dieren van de dag?
Dat werd bij de stieren Leander van Jan
Te Riele en bij de vrouwelijke dieren
Sophie Vhalfweg van Theo Veerman.

De kampioenen (v.l.n.r.): Ivan, Wim, Vredenburgh Leander, Marga 43, Sophie Vhalfweg,Vredenburgh Peggy

Met vier titels was Hans Vis uit Hulshorst
de meest succesvolle inzender van de Belgisch-witblauwkeuring. Alle drie de titels
bij de stieren gingen unaniem naar dieren
uit zijn stal. Bij de allerjongste categorie
tot zes maanden was Van Uttiloch Idole (v.
Etna) met zijn enorm brede achterhand
oppermachtig. Door het krappe aantal inzendingen, met name in de rubrieken met
stieren, was de kampioensstrijd bij de jongere dieren vaak een herhaling van de rubriekscompetitie. Dat was ook zo bij de
mannelijke dieren van één tot twee jaar.
Harissonzoon Plato van de Oudeweg van Gerrit Hoekert uit Hulshorst kreeg niemand
minder dan de inmiddels met vele kampioenslinten behangen Rowan van Vis tegenover zich. Alhoewel Plato een imponerend
lange broek liet zien, waren de lengte en
de breedte in de achterhand van Rowan
niet te kloppen. De Germinalzoon kon
naast dit kampioenschap ook de titel dagkampioen mannelijk bijschrijven.
In de rubriek stieren van twee jaar en
ouder meldden zich twee dieren. Het
meeste vlees showde Vertical du Fond de
Bois (v. Etna) van maatschap Polinder uit
Nunspeet. Maar door spat, een verdikking van het spronggewricht, moest hij
de correcte en fraai gelijnde Eekter Sjors
(v. Occupant) voor laten gaan.

Verdeelde jury
Daarmee was het nog niet gedaan voor
Vis. Ook bij de vrouwelijke dieren wist
hij zijn slag te slaan. En wel in de rubriek
twee jaar en ouder. Daar leek de recent
geïmporteerde Irene de St. Fontaine (v. Radar), een volle zus van Eternel, opper-
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machtig. Haar brede voorhand, hellende
kruis en enorme bilpartij kregen echter
geduchte concurrentie van de beter gebeende en bijzonder lange Van de Kerkweg
Horoscope (v. Occupant). De koe van Albert Reurink uit Oldebroek was bovendien in een heel magere conditie.
De jury was verdeeld, waarbij de
‘Nederlandse’ voorkeur naar Horoscope
ging, maar met twee Belgische juryleden
Irene het kampioenslint kreeg omgehangen.

Rowan (v. Germinal),
dagkampioen bij de stieren

Strijd tot de laatste seconde
Benen versus bespiering, het was de
oude discussie bij de vrouwelijke dieren.
In de leeftijdscategorie van zes tot twaalf
maanden waren het de fraaie halfzusters
Van de Koekendaal Fleur en Van de Koekendaal Anja (v. Canadian Club) uit de stal
van Gerrit Steenbreker uit Doetinchem
die streden om het eremetaal. Ruim twee
maanden verschilden ze in leeftijd, maar
qua ontwikkeling deden ze niet zoveel
voor elkaar onder. De jongere Fleur had
een plus in droger en fijner beenwerk.
Ze werd kampioene vóór stalgenote Anja
die in het achterstel wat fijner was en een
iets properder staartinplant liet zien.
De rubriek met vrouwelijke dieren van
één tot twee jaar was de mooiste van de
dag en dat betekende ook strijd tot de laatste seconde. In de finale won nipt Van ’t
Staverhul Elysee (v. Etna) van Tonnie van
Ginkel uit Uddel en ze werd ook dagkampioene vrouwelijk. De hoogdrachtige Elysee (in juni kalft ze) had veruit de meeste
maat, was massaal en afgewerkt met een
mooie, fijne staartinplant. Op haar wat

Van ’t Staverhul Elysee (v. Etna),
dagkampioene vrouwelijk vee

kromme benen was echter wel wat aan te
merken, vandaar dat reservekampioene
Emigredochter Braeckje 47 van Albert van
Milligen uit Harskamp met haar brede
voorhand en extra lengte nog heel dichtbij
kwam. Van Ginkel maakte een dubbelslag
bij de vrouwelijke dieren door ook het
kampioenschap bij de jongste kalveren op
te eisen. De jury koos unaniem voor de
bredere en langere Pensilvanie de St. Fontaine, dochter van Germinal voor de nog jonge, maar fijntypische Schutten Evita (v. Occupant) van Reurink. l
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