F O K V E E V E RT O O N

Tweede editie vleesveemanifestatie staat bol van kwaliteit

Hulshorst op zijn best
Aanbevelingen op het programma van de tweede vleesveemanifestatie op zaterdag 4 april in
Hulshorst zijn er genoeg, maar wat overblijft na een dag met honderd Belgische blauwen en
zeventig verbeterd roodbonten keuren is vooral tevredenheid over enthousiasme en kwaliteit.
tekst Alice Booij
Kampioenen witblauw: Jennie, Erna, Braeckje 6, Braeckje 3, Effigie, Bart 1, Maquisard, Wouter en Cedric

Verbeterd roodbonten: onbekend, maar zeer bemind

Belgische blauwen: beenwerk punt van discussie

Dat de keuring in Hulshorst beperkte veterinaire beperkingen kent en ook nietstamboekleden toelaat is vooral een verrijking bij de verbeterd roodbonten. Tot
algeheel dagkampioene, Miss Toekomst
en vrouwelijk kampioene tot twee jaar
werd de pink Anniek van Jan Willen Seinen uit Nieuwleusen gekozen. Ze is een
dochter van een eigen stier die als vader
Erik heeft. Het lege veld achter haar vadersnaam belemmerde haar niet in zware bilpartij, fraaie ontwikkeling en vierkante beenstand.
Bij de vrouwelijke dieren deed Jochem
Van Dijk uit Ede goede zaken. Zijn ruim
twee maanden oude vaarskalf Hennie (ter
plekke vernoemd naar zijn vrouw) werd
kampioene bij de mini’s, terwijl Hennie 2,
ook van vader Luuk, in de sterke categorie vrouwelijke dieren tot één jaar
won. Bij de oudere vrouwelijke dieren
was het de oudste koe van de keuring die
de titel in de wacht sleepte. De bijna tien
jaar jonge Bella’s Chantal van Jaap en Marga van Beukelen uit Pesse is nog ‘puntgaaf en keihard’, zo omschreef de uitste-

‘Het gaat om vlees’, zo kregen de Belgische juryleden ’s morgens voor de keuring van de Belgische witblauwen te horen. Dik moesten de kampioenen zijn,
maar een aantal scherprechters en vooral ook de arbiter wilde ook graag zien
dat de dieren op een sterk onderstel
door de ring stapten. Het zorgde soms
voor verschil bij de kampioenskeuring,
waarbij de juryleden met bordjes hun
keuze kenbaar maakten.
Bij de vrouwelijke dieren tussen 20 en
28 maanden moest er zelfs een arbiter
aan te pas komen. Zowel de lange, fijne
Breackje 3 (v. Eternel) van Albert van Milligen uit Harskamp als De Bruggenhoek
Loreen (v. Groom), voorzien van een
mooie staartinplant, van vader en zoon
Reurink uit Oldebroek kregen 14 punten. ‘Het zwarte dier heeft sterker beenwerk en daarom maak ik haar kampioene’, aldus arbiter Dré de Beer over
Breackje 3. ‘Veel vlees is natuurlijk belangrijk, maar de dieren moeten alle dagen op hun benen staan en dat geeft
voor mij dan toch de doorslag.’

Kampioenen verbeterd roodbont: Marlex, Mingo, Jarno, Bella’s Chantal, Anniek en Hennie 2

kend jurerende Bert van Abeelen.
Bij de stierrubrieken wist Van Beukelen
ook de titel bij de mini’s in de wacht te
slepen met de lange en sterk stappende
Jacosil (v. Jacobar). Bij de categorieën tot
één en twee jaar was het Jan te Riele uit
Vaassen die zijn slag sloeg. Marlex van Vredenburg (v. Ahrend) en Mingo van Vredenburg (v. Jumbo) hadden een fijne uitstra-

Anniek (v. onbekend), vrouwelijk dagkampioene verbeterd roodbont
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ling, veel breedte en fraaie rondingen in
de bil. Uit de klasse met oudere stieren
kwam de dagkampioen. Jarno (v. Graaf
Charlon) van Jan Wittingen uit het Gelderse Oosterwolde was één van de jongste uit de sterk bezette stierenklasse,
maar zijn enorme ontwikkeling in combinatie met sterke bewegingen maakten
hem zonder twijfel kampioen.

Jarno (v. Graaf Charlon), mannelijk dagkampioen verbeterd roodbont

Bij de oudere koeien was de keuze unaniem: Effigie de la Coloterie (v. Lasso) van
Eibert van Engelen uit Doornspijk prolongeerde haar titel met gemak. Haar
lange lijf is behangen met veel vlees en
hoewel ze een tikkeltje grof is, blijft
haar hele uitstraling bekoren.

Brede importstier kampioen
Bij de jongere dieren was het opnieuw
Van Milligen die de kampioenstitel mee
naar huis nam. Deze keer was het Orateurdochter Braeckje 6 die door een sterke stap de juryleden overtuigde. Bij de
jongste vrouwelijke dieren wist de zeer
fijne en rastypische Jennie (v. Occupant)
van de gebroeders Horlings uit Ruinen
te winnen. Reserve werd de iets minder
ontwikkelde, maar van veel finesse voorziene Van de Kerkweg Jordanie van Hans
Vis uit Hulshorst. Vis had meer ijzers in
het vuur en imponeerde bij de vrouwelijke dieren tussen 6 en 12 maanden met
de extreem bespierde Erna (v. Emigre).
Zij eindigde vóór Freda de la Campagne
van Martin Luk uit Kallenkote.

Effigie de la Coloterie (v. Lasso), vrouwelijk dagkampioene witblauw

De kwaliteit was hoog, het deelnemersveld – voornamelijk stamboekfokkers –
was bijzonder breed. Het resultaat was
dat vele inzenders hoofdprijzen mee
naar huis namen. Jos Boerkamp uit
Beemte Broekland toonde met Cedric van
de Werler (v. Germinal) een mooi jong
stiertje met exclusief veel fijnheid.
Dat gold ook voor de mannelijke kampioen tussen 6 en 12 maanden leeftijd.
Wouter (v. Occupant) van Jacob Worp uit
Benningbroek was misschien wel iets té
vrouwelijk. Maar hij was in fijnheid en
massa alle andere de baas. De familie
Polinder uit Nunspeet had met Maquisard de St. Fontaine (v. Genièvre) een heel
brede importstier die zonder twijfel won
bij de stieren tussen 12 en 20 maanden.
Bij de oudere stieren was het de laat toegevoegde Emigrezoon Bart 1 van Vis die
vooral door het betere beenwerk de concurrentie achter zich liet. Maar het dagkampioenschap ging aan zijn neus voorbij. Deze titel kreeg Maquisard. Hij
voldeed aan de verwachtingen van álle
juryleden: veel vlees en goed beenwerk.

Maquisard de St. Fontaine (v. Genièvre), mannelijk dagkampioen witblauw
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