K E U R I N G

Inzenders Geffen verdelen prijzen keurig

Benen breekpunt
Maat of bespiering? Het dilemma stelde de juryleden op de
keuring in Geffen – waar de nakomelingen van Adajio de Bray
opvallend goed scoorden – voor moeilijke keuzes. Maar over het
beenwerk waren de scherprechters eensgezind. ‘De Belgischwitblauwfokkers moeten hier meer aandacht voor krijgen.’
tekst Alice Booij

V

an Buitenhof Carmen 5, Op den Berg
Veronique en Lies 2 pakten hun kans
op zondag 4 september in Geffen. Al eerder hadden deze dieren zich laten zien
op de gezellige regionale show met jaarmarkt, maar deze keer waren ze in niet
te kloppen vorm.
Bij de oudere koeien won de Paysandochter Lies 2 van Ronald Wolters uit Lievelde,
een zware koe met een fraaie vulling
over de hele lengte van de rug. Van de
Breesteeg Folieda (v. Davidson) kwam met
haar luxe bespiering heel dichtbij, maar
de koe van Bart Hoogeveen uit Dreumel
was niet in optimale keuringsconditie en
moest genoegen nemen met de reserveplek. Op den Berg Veronique van Milo van
Schaijk uit St.-Oedenrode kreeg vorig
jaar nog het reservelint omgehangen,
maar dit jaar was ze met haar bijzonder
dunne vel en brede bespiering in betere
doen en haalde ze de titel bij de oudere
vaarzen binnen. Als reserve wees de jury
de zeer correcte Campanule (v. Bijoutier)
van Frans en zoon Frank van Hest uit
Moergestel aan.

Scherp op onderstel
Van Hest had een goede dag in Geffen.
Bij de jongere stieren won de fraai gelijnde Dartagnanzoon Dragon van het
Broek die ook de titel Mister Toekomst
kreeg. Bij de jongere stieren was het Van
de Biezen van het gelijknamige fokbedrijf
van Frank van Erp uit Aarle-Rixtel die de
titel kreeg. De Fetichezoon had naast
lengte ook fijnheid en een fraaie helling
in het kruis.
Het kampioenschap bij de jongere vaarzen werd een gevecht tussen twee dieren
uit de Buitenhofstal van Huub van de
Ven uit Oirlo. Etnadoohter Carmen 5 had
al de titel Miss Toekomst gekregen om-
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dat zij bij de jongere vrouwelijke dieren
de meeste bespiering liet zien in combinatie met een imponerende ontwikkeling en sterk gebruik van de benen. Juist
op dat onderstel was de jury scherp,
want daar werden nogal wat fouten ge-

signaleerd, niet alleen in gebruik en
droogte van het achterbeen, maar ook
door een Franse stand bij de voorbenen.
Bij de jonge vaarzen kon Carmen de titel
dus niet ontgaan, waarbij de reserveplaats voor stalgenote Van Buitenhof Martine 2 (v. Radar) was, die iets minder fijnheid liet zien, maar wel veel breedte in
de broek.
Renate van Ronald Wolters was met haar
breedte over de rug, haar fraaie overgangen en lange bil de uitgelezen kampioene bij de pinken. Haar benen lieten echter al wat slijtage zien. Maar opponente
Jannah (v. Davidson) van Hoogeveen was
in haar achterbeengebruik ook niet geheel onberispelijk. Renate kwam uiteindelijk aan kop, waarmee Adajio als vader
opnieuw tekende voor een mooi keuringssucces. Want ook bij de jongste
vaarskalveren leverde hij de kampioene
met Marca 9 van ’t Zandeind van Jos Huijbregts uit Riel, die hiermee ook een kampioenslint mee naar huis mocht nemen.
Zo werden tussen de inzenders de prijzen netjes verdeeld. l

Tabel 1 – Rubriekswinaars regiokeuring Centraal te Geffen (kampioenen vetgedrukt)

categorie naam dier

geb.dat.

vader

Dragon van het Broek 19-05-2011 Dartagnan
Black Bull
29-03-2011 Adajio
Van de Biezen
17-04-2010 Fetiche
vrouwelijk Marca 9 van ’t Zandeind 26-05-2011 Adajio
Van de Koekendaal Loes 21-03-2011 Imperial
Lian
23-02-2011 Adajio
Renate
14-01-2011 Adajio
Van de Koekendaal Fleur 22-09-2010 Can. Club
Amber 11
27-05-2010 Crack
Van Buitenhof Carmen 5 06-05-2010 Etna
Van Buitenhof Martine 2 27-03-2010 Radar
Campanule
18-12-2009 Bijoutier
Op den Berg Veronique 02-03-2009 Heros
Lies 2
05-09-2008 Paysan
Marca 4 van ’t Zandeind 13-03-2006 Despote
bedrijfsgroep vrouwelijk één tot twee jaar
afstammelingen van één koe
Van Buitenhof Carmen 2
afstammelingen van één stier
Adajio de Bray
zoogstellen
Suzan van het Broek
één stier en één vaars van één eigenaar

stieren

m.vader

eigenaar, woonplaats

Osborne
Blak
Harisson
Despote
Graphite
Eternel
Fetiche
Notez-Le
Torrero
Genièvre
Fiacre
Radar
Osborne
Colibri
Seduisant

F. van Hest, Moergestel
L. en R. Wolters, Lievelde
De Biezen, Aarle-Rixtel
mts. Huijbrechts-Gloudem, Riel
J. Steenbreker, Doetinchem
L. en R. Wolters, Lievelde
L. en R. Wolters, Lievelde
J. Steenbreker, Doetinchem
G. Zoetekouw, Bergharen
P. van de Ven, Oirlo
P. van de Ven, Oirlo
F. van Hest, Moergestel
mts. Den Berg, St.-Oedenrode
L. en R. Wolters, Lievelde
mts. Huijbrechts-Gloudum, Riel
G. Zoetekouw, Bergharen
P. van de Ven, Oirlo
L. en R. Wolters, Lievelde
F. van Hest, Moergestel
F. van Hest, Moergestel

De Geffense kampioenen: Marca 9 van ’t Zandeind, Renate, Van Buitenhof Carmen 5,
Op den Berg Veronique, Lies 2, Van de Biezen en Dragon van het Broek
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