KEURING HULSHORST

Mahu en Hazard

zetten de toon in Hulshorst
De vleesveetentoonstelling in Hulshorst is met haar elfde editie
inmiddels een vaste waarde in de keuringsagenda. Iedereen met Belgische blauwen en verbeterd roodbonten is welkom, ook veehouders
met niet-stamboekdieren. Dat leverde verrassende kampioenen op.
TEKST ALICE BOOIJ

H

et aantal dieren dat bĳ de Belgische
witblauwen in de ring verscheen,
was wellicht wat krap, de kwaliteit

was onomstreden. Zo was de algemeen
kampioen, Gerzon van het Hul, een stier van
nationaal niveau, zo oordeelde de jury. De

zwartbonte zoon van Hazard, in het bezit
van maatschap Lankman, Hans Vis en
Lammert Polinder, bezat een megabrede

Van links naar rechts: Bertus, Vds Ideal, Gerzon van het Hul, Eucheuse van de Rieten, Van ’t Staverhul Havina, Carolien 12 Vdw en Rom8e

Tabel 1 – Kampioenen Belgisch witblauw Hulshorst (algemeen kampioenen vetgedrukt)

categorie

leeftijd

naam

geb.datum

vader

eigenaar

mannelijk

0-6 maanden
7-12 maanden
1-2 jaar

Bertus
Vds Ideal
Gerzon van het Hul

04-11-2018
04-06-2018
12-08-2017

Hazard
Hazard
Hazard

B. Horlings, Ruinen
A. J. Reurink, Oldebroek
mts. Lankman, H. Vis en L. Polinder

vrouwelijk

0-6 maanden
7-12 maanden
1-2 jaar
>2 jaar

Rom8e
Carolien 12 Vdw
Van ’t Staverhul Havina
Bucheuse van de Rieten

02-12-2018
01-04-2018
04-04-2017
16-03-2016

Emblème
Argan
Hazard
Panache

A. Soede, Ter Aar
J. Worp, Benningbroek
mts. Van Ginkel, Uddel
J. Worp, Benninkbroek
G. Bonestroo, Nunspeet
B. Horlings, Ruinen

bedrijfsgroep mannelijk
bedrijfsgroep vrouwelijk
afst. van één stier

20

Hazard

veeteeltvlees APRIL 2019

VV04-KeuringHulshorst.indd 20

10-04-19 12:03

bespiering over de rug en in het achterstel,
was voorzien van prima beenwerk en ging
zonder enige twĳfel naar het algemeen
kampioenschap.
Concurrentie in de stierenrubrieken kreeg
Gerzon alleen maar van halfbroers: alle
klassen werden gewonnen door zonen van
Hazard. Geen wonder ook dat zĳn afstammelingengroep het kampioenslint kreeg,
evenals de groep met vrouwelĳke Hazardnakomelingen uit de stal van Bertil Horlings uit Ruinen.

Jonge algemeen kampioene
Bĳ de vrouwelĳke rubrieken was Hazard
ook veelvuldig terug te vinden in de uitslagen. Zoals de fraaie Van ’t Staverhul Havina
van Tonnie van Ginkel uit Uddel. Jacob
Worp uit Benningbroek leverde maar liefst
twee vrouwelĳke kampioenen: Carolien 12
Vdw (v. Argan) en bĳ de oudere koeien Bucheuse van de Rieten (v. Panache).
In het algemeen valt ook het dagkampioenschap de oudere koe ten deel, maar niet in
Hulshorst. De jury was helemaal onder de
indruk van de nog geen vier maanden oude
Rom8e, een Emblèmedochter van Albert

Soede uit Ter Aar. Rom8e betoverde met
haar fraaie bespiering en haar complete
voorkomen. Een belofte voor de toekomst.

Blauw bloed
De open inschrĳving leverde bĳ de verbeterdroodbontkeuring verrassende kampioenen op. Opvallend was het aantal kampioensdieren met Belgisch-witblauwbloed.
Een hoofdrol was hierbĳ weggelegd voor
de rode Belgische-blauwestier Mahu, een
natuurlĳk dekkende stier uit de stal van
Jan te Riele in Vaassen. De lange, sterk
ontwikkelde en fraai bespierde kalveren
van Mahu tonen mooie lange onderbillen,
veel binnenbil en prima beenwerk. De stier
zorgde daarmee ook voor de beste afstammingengroep van de dag. Bovendien kreeg
dochter Bertha van Vredenburgh het kampioenslint om bĳ de vrouwelĳke dieren tot
één jaar.
Er bleven nog meer namen hangen na de
keuring in Hulshorst. Zo behaalde de familie Westerkamp een paar fraaie overwinningen, waarbĳ het algemeen kampioenschap bĳ de stieren naar haar Simon van de
Flevohof ging. Simon is een zoon van Carlo 3

met een machtige voorhand, een goed gebruik van de benen en een heel fraaie bespiering over de rug. Met al dat vlees liet
Simon de weegschaal uitslaan naar 1240
kilo.

Witrug roodbontkampioene
Ook Aalt van de Bunt uit Dronten verdient
een vermelding. Uit zĳn stal kwam onder
andere de algemeen vrouwelĳk kampioen
Bunthoeve Coba 23, een dochter van Patamon
van Knedo, weer een stier met wat blauw
bloed. Coba puilde uit van vlees en functionaliteit. De witrug-roodbonte stapte onbetwist als beste vrouwelĳke dier van de dag
door de ring.
Een kampioen uit onverwachte hoek leverden Gert en Jantine Dennekamp uit Tonden. Hun fraaie rode Vivian (dochter van
eigen stier Sven van de Oude Smitse) kreeg
dankzĳ een mooie lengte en luxe bespiering de kampioenstitel bĳ de koeien van
één tot twee jaar. Een mooie koe, die ook
bĳ de komende stamboekkeuringen dit jaar
in de ring van het verbeterdroodbontstamboek niet zou misstaan. l

V.l.n.r.: Westhoeve Paulien 40, Bertha v. Vredenburg, Vivian, Bunth.Coba 23, Simon v. Flevohof, Vd Trippenhof, Ronald van ’t Veerhuis, Bunthoeve Silvian

Tabel 2 – Kampioenen verbeterd roodbont Hulshorst (algemeen kampioenen vetgedrukt)

categorie

leeftijd

naam

geb.datum

vader

eigenaar

mannelijk

0-4 maanden
tot 1 jaar
2-3 jaar
>3 jaar

Bunthoeve Silvian
Ronald van ’t Veerhuis
v.d. Trippehof
Simon v.d. Flevohof

01-09-2018
15-06-2018
16-12-2016
04-11-2014

Silvester
Graaf Charlon
Plombe
Carlo 3

mts. A. en J. v.d. Bunt, Dronten
W. van Deuveren, Elspeet
J. W. M. te Riele, Vaassen
mts. Westerkamp, Zwolle

vrouwelijk

0-4 maanden
tot 1 jaar
1-2 jaar
>3 jaar

v.d. Westhoeve Paulien 40
Bertha van Vredenburgh
Vivian
Bunthoeve Coba 23

19-11-2018
18-03-2018
14-02-2018
19-10-2013

Topbil
Mahu
Sven van de Oude Smitse
Patamon van Knedo

mts. Westerkamp, Zwolle
J. W. M. te Riele, Vaassen
G. Dennekamp, Tonden
mts. A. en J. v.d. Bunt, Dronten
N. van der Schaft, Aalsmeer
J. te Riele, Vaassen

bedrijfsgr. vrouwelijk
afst. van één stier
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