K E U R I N G

Westerkamp en Vis kampioenen bij zowel witblauw als verbeterd roodbont

Dubbele podiumplaatsen
Op de voorjaarskeuring te Hulshorst staan traditiegetrouw Belgisch witblauwe en verbeterd roodbonte dieren broederlijk naast elkaar. De fokstallen van maatschap Westerkamp-Bosch uit Zwolle
en Hans Vis uit Hulshorst mochten in beide rassen op het podium.
tekst Guy Nantier

Verbeterd roodbont
Theo Veerman gooit hoge ogen met fijne, vleestypische dieren
Voor wie niet weet naar welke haven te
varen, is elke wind ongunstig, placht
men te zeggen. Theo Veerman uit Zuidoostbeemster weet waar zijn haven ligt:
Hulshorst, waar fijne vleeskwaliteiten

8208 van de Westhoeve (v. Bert 3),
dagkampioen stieren

gesmaakt worden. Veerman rijfde er met
Dennis van Halfweg (v. Bart van Halfweg)
en Christine van Halfweg (v. Herman), respectievelijk de titel van Mister Toekomst
en Miss Toekomst binnen.
Dennis was eerder op de dag al tot kampioen gekroond bij de stieren tot één jaar
vanwege zijn mooie lengte, zijn breedte
in het bekken, de ronde bil en de fijne
benen. Hetzelfde beeldige plaatje geldt
voor Christine, die kampioene werd bij
de vaarzen tot één jaar. Het was Veerman
zijn dag wel. Hij pakte ook het kampioenschap in de categorie vaarzen van
één tot twee jaar met Soraya van Halfweg
(v. Herman). Ook hier was het fijne
vleestype doorslaggevend.
In het oudere fokvee was er nog een titel
voor Christine 6 (v. Dagobert) van Hans
Vis uit Hulshorst bij de koeien en voor
9912 (v. onbekend) van Spronk uit Zoetermeer bij de stieren tot twee jaar.

En hoe verging het de nationaal kampioen 2011, Leander van Vredenburg? Het
moderne, fijne vleestype van Leander (v.
Burg’s Billy 2) van Jan Wittingen uit Oosterwolde kreeg in de enige rubriekskeuring van stieren ouder dan twee jaar, en
dus meteen de kampioenskeuring, de
voorkeur boven het minder moderne,
grovere maar krachtiger vleestype van
Marlex van Vredenburg (v. Ahrend) van Jan
te Riele uit Vaassen.
De titels van dagkampioen gingen zeer
uitzonderlijk naar de kampioenen uit de
miniklassen. 8208 van de Westhoeve (v.
Bert 3) van maatschap WesterkampBosch uit Zwolle bij de stierkalveren en
Marije 8 (v. Menno 8) van Henk Jan Ruiter-Woudenberg uit Putten bij de vaarskalveren, werden geroemd vanwege het
fijne, correcte beenwerk, de lengte en
strakke ruglijn en hun moderne achterhand.

Tabel 1 – Rubriekwinnaars verbeterd roodbont te Hulshorst (kampioenen vetgedrukt)
Marije 38 (v. Menno 8),
dagkampioene vrouwelijk
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categorie

naam dier

Marije 38
Christine v Halfweg
Silver
Tinkelbell
Elly
Soraya v. Halfweg
Vredenburg Nicolet
Christine 6
stieren
8208 v.d. Westhoeve
Vredenburg Rachid
Dennis v. Halfweg
Vredenburg Ronald
9912
Leander Vredenburg
bedrijfsgroepen vrouwelijk
stieren
vrouwelijk

APRI L

2012

geb.datum vader

m.vader

eigenaar, woonplaats

10-12-2011
12-11-2011
24-03-2011
18-03-2011
09-02-2011
26-05-2010
10-12-2009
18-05-2007
23-01-2012
08-11-2011
17-05-2011
21-02-2011
30-09-2010
21-01-2007

Leyenhorst 150
Carlo Veerhuis
nb
Egon
nb
Fernando
nb
Burg’s Billy 2
Leon
Jimmy V.
Fernando
Herman Weteringsh.
nb
Donald V.

D. Ruiter-Woudenberg, Putten
T. Veerman, Zuidoostbeemster
Vleesveehouderij Spronk, Zoetermeer
K. Tigchelaar, Werdum
H. Ruiter, Putten
T. Veerman, Zuidoostbeemster
J. te Riele, Vaassen
J. Vis, Hulshorst
mts. Westerkamp-Bosch, Zwolle
J te Riele, Vaassen
T. Veerman, Zuidoostbeemster
J. te Riele, Vaassen
Vleesveehouderij Spronk, Zoetermeer
J. Wittingen, Oosterwolde
J. te Riele, Vaassen
J. te Riele, Vaassen

Menno 8
Herman
nb
Tom V.
Menno 8
Herman
Ahrend
Dagobert
Bert 3
Lauritz Vredenburg
Bart H.
Marlex Vredenburg
nb
Burg’s Billy 2

Witblauw
‘Op de acht kampioenen kan de concurrentie te Hulshorst niets afdingen’
In het witblauwras waren 64 dieren aangemeld, waarvan slechts achttien stieren. De kampioenskeuring bij de stieren
was derhalve een herhaling van de rubriekskeuring.
In de categorie tot zes maanden mochten de gebroeders Horlings uit Ruinen
de eindzege opstrijken met H. Bram (v.
Harisson), een van voor tot achter breed
gebouwd stierkalf.
In de leeftijdsgroep van zes tot twaalf
maanden viel die eer te beurt aan Oriental van Rieten van de familie Polinder uit
Nunspeet. Een super bevleesde Imperialzoon, correct op de benen, maar met
een mindere gang.
Bij de stieren tot twee jaar was er eindwinst voor Henri (v. Germinal) van Hans
Vis uit Hulshorst. Henri showde niet
meteen de meeste vleesexpressie in de
broek, maar het type, de benen op stand
en de gang waren opperbest.
Bij de stieren ouder dan twee jaar ging
de kampioenstitel naar Nika de Bauraing
van maatschap Westerkamp-Bosch uit
Zwolle. De zesjarige Nika, die in de catalogus zonder afstamming stond ingeschreven, torste 1120 kilogram met zich
mee. Een fraaie lengte, een mooie diepe
voorhand en veel vleesaanzet in de achterhand maakten hem tot een welverdiende kampioen.
Ook in het vrouwelijk vee kwamen de
kampioenen uit verschillende fokstallen. Bij de jeugd tot zes maanden werd
de ruime voor- en achterhand van Schuttenforahly (v. Occupant) van Albert Reurink beloond met een titel. Ook haar cilindrische middenhand, die een mooie
aansluiting maakt tussen voor- en achterhand, oogstte lof.
In de categorie zes tot twaalf maanden
kreeg Eekter Aida (v. Adajio) van A. van
den Brink uit Oosterwolde de eindzege
toegewezen vanwege de brede borst, de
strakke ruglijn en de fijne bespiering in
de achterhand. Dit alles op correct beenwerk.
In het vrouwelijk vee tot twee jaar was er
eindwinst voor maatschap van Ginkelvan Dijk uit Uddel met Pensilvanie (v. Germinal). Pensilvanie imponeerde zowel in
de hoogte en de lengte als de breedte.
Een fraai keuringstype dat in de toekomst voor de maatschap wellicht een
mooi palmares zal bijeenschrijven.
Bij de dieren tot twee jaar ging het kampioenslint eveneens naar een fraai keuringsmodel op beste benen: Armelle (v.

Harisson) van Albert van Milligen uit
Harskamp.
‘Er is duidelijk vooruitgang in het beenwerk’, zei keurmeester Hendrik van

Mierlo na afloop. ‘De fijne vleeskwaliteit
is gemiddeld gezien wel wat achteruitgegaan. Maar op de acht kampioenen kan
de concurrentie niets afdingen.’

De kampioenen vrouwelijk (v.l.n.r.): Schuttenforahly, Eekter Aida, Pensilvanie en Armelle
De kampioensstieren (v.l.n.r.): Nika de Beauraing, Henri, Oriental van Rieten en H. Bram

Tabel 2 – Rubriekswinnaars Belgisch witblauw te Hulshorst (kampioenen vetgedrukt)

categorie
vrouwelijk

naam dier

Braeckje 34
Schuttenforahly
H. Sylvia
Van ‘t Staverhul Ardente
Eekter Aida
Braeckje 24
Pensilvanie
Armelle
Irene
stieren
H. Bram
Oriental van Rieten
Henri
Nika de Beauraing
bedrijfsgroepen vrouwelijk < 2 jaar
vrouwelijk > 2 jaar

geb.datum vader

m.vader

eigenaar,woonplaats

12-01-2012
20-11-2011
23-09-2011
25-07-2011
06-05-2011
19-02-2011
05-10-2010
10-03-2010
05-10-2004
12-10-2011
27-03-2011
11-01-2011
13-03-2006

Sjaka-Zoeloe
Eternel
Genièvre
Genièvre
Germinal
Orateur
Genièvre
Calimero
Calimero
Osborne
Judoka
Emigre
nb

A. van Milligen, Harskamp
A. J. Reurink, Oldebroek
J. G. en W. M. Horlings, Ruinen
mts. Van Ginkel-van Dijk, Uddel
A. van den Brink, Oosterwolde
A. van Milligen, Harskamp
mts. Van Ginkel-van Dijk, Uddel
A. van Milligen, Harskamp
J. Vis, Hulshorst
J. G. en W. M. Horlings, Ruinen
L. Polinder, Nunspeet
J. Vis, Hulshorst
mts.Westerkamp-Bosch, Zwolle
J. Vis, Hulshorst
A. J. Reurink, Oldebroek

Harisson
Occupant
Germinal
Germinal
Adajio
Imperial
Germinal
Harisson
Radar VT
Harisson
Imperial
Germinal
nb
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