K E U R I N G

Meningen verdeeld tijdens nationale witblauwkeuring

Van de Koekendaal Els (v. Kimono),
kampioene vrouwelijk tot 6 maanden

Spektakel in
Schijndel
Het nationaal kampioenschap van de Nederlandse Belgisch witblauwen in Schijndel op zaterdag 22 september kende veel sfeer
en een fraaie kwaliteit. De discussies tussen de juryleden zorgden
voor verrassende ontknopingen en een boeiende show, die meer
inzenders en meer publiek verdient.

Frero van Boszicht (v. Imperial), Mister
Toekomst en kampioen stieren 6-12 mnd.

tekst Alice Booij

‘W

e moeten consequent blijven’,
sprak jurylid Bernard Beusmans
door de microfoon, terwijl hij Van Hoogcruts Ester (v. Occupant) aanwees als beste
in Nederland gefokt vrouwelijk dier. De
koe van de kersvere stamboekvoorzitter
Giel Jacobs uit Slenaken werd als laatste
van de dag gehuldigd. Ze kreeg ook al de
voorkeur van de Nederlandse juryleden
tijdens de bloedstollende finalestrijd van

Joep van de Biezenhoeve (v. Adajio),
kampioen mannelijk tot 6 maanden

Bingo van de Biezen (v. Gaston),
kampioen mannelijk 1-2 jaar

Diana van de Grotewaard (v, Ladislas),
kampioene vrouwelijk 6-12 maanden
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het vrouwelijk kampioenschap bij de
dieren ouder dan 42 maanden. Met meer
onderbil en een beter gebruik van het
beenwerk zetten Beusmans en collega
Edwin Ekkels haar op de eerste plaats.
Het bleek echter niet genoeg voor de
overwinning. Esters opponente Van de
Breesteeg Dafolie (v. Davidson) van de gebroeders René en Harrie Swinkels uit
Vlierden imponeerde met een bredere

Tabel 1 – Rubriekswinnaars nationale Nederlandse Belgisch-witblauwkeuring 2012
(kampioenen vetgedrukt)

categorie

naam

geb.datum

eigenaar, woonplaats

mannelijk
Joep van de Biezenhoeve
Van Boszicht Ludo
Frero van Boszicht
Clovis de Bray
Bingo van de Biezen

Adajio
Crack
Imperial
Igloo
Gaston

10-06-’12
18-04-’12
08-01-’12
29-12-’09
25-07-’11

F. P. Poissonnier, Eede
E. G. J. Van Mierlo, Someren
H. C. van Mierlo, Someren
M. A. M. De Smidt, Eede
De Biezen, Aarle Rixtel

vrouwelijk
Bananarama 2 Vb
Adajio
10-05-’12
Van de Koekendaal Els
Kimono
08-05-’12
Holystick van de Bremberg
Adajio
20-03-’12
Diana van de Grotewaard
Ladislas
02-11-’11
Linda ut de Groe
Imperial
26-06-’11
Tamara van de Gouden Polder
Imperial
29-05-’11
Clarisse 67 van ’t Zandeind
Imperial
27-12-’10
Savita van de Gouden Polder
Colos
27-03-’10
Aocaille van Molsberg (1b)
Etna
12-05-’10
Van de Breesteeg Dafolie
Davidson
19-09-’08
Hawina DH Arque
Artaban
04-04-’04
Afdelingsgroepen: Zuid-West
Bedrijfsgroepen vrouwelijk: E. M. van de Pol, Waterlandkerkje
Bedrijfsgroepen mannelijk: F. P . Poissonnier, Eede
Afstammelingen van één koe: M. I. Versprille, Groede
Kampioen zoogstel: E. M. van de Pol, Waterlandkerkje

2012

F. J. C. Van Hest, Moergestel
J. H. G. Steenbreker, Doetinchem
F. J. C. Van Hest, Moergestel
mts. Vonk, Noordeloos
M. I. Versprille, Groede
E. M. van de Pol, Waterlandkerkje
mts. Huijbregts, Riel
E. M. van de Pol, Waterlandkerkje
W. Janssen, Simpelveld
gebr. Swinkels, Vlierden
gebr. Swinkels, Vlierden

voorhand en een mooiere staartinplant.
En dan was er ook nog Hawina DH Arque,
ook uit de stal van Swinkels. De dochter
van Artaban gooide simpelweg de meeste kilo’s in de strijd en had het fraaiste
type. In het kampioenschap eindigde ze
driemaal op de tweede plaats en greep
nipt naast het eremetaal. De Belgische
juryleden Stijn Veulemans en Stéphane
Jossaert kozen vol overtuiging voor Dafolie en dat leverde haar in de totale
puntentelling het kampioenschap op
vóór Ester, die reservekampioene werd.

Meningen verdeeld
De meningen waren wel vaker verdeeld
en dat had te maken met de hoge kwaliteit van de tachtig dieren die door de
prachtige rode ring schreden. In de categorie vrouwelijke dieren tussen de 24 en
42 maanden schreef Savita van de Gouden
Polder van Erik van de Pol uit Waterlandkerkje een rubriekszege op haar naam.
De Colosdochter bezat meer onderbil en
gebruikte de benen beter dan Aocaille van
Molsberg van Wil Janssen uit Simpelveld.
Toen het tweetal weer naast elkaar stond
in het kampioenschap, gaven de Nederlandse juryleden hun voorkeur aan
Aocaille dankzij haar betere rug, bredere
schouder en langer kruis. De Belgische
collega’s kozen voor Savita. Het werd
met 2-2 een strijd die door arbiter Hendrik van Mierlo werd beslist in het voordeel van Aocaille.

Sterke vrouwelijke klassen
In de categorie jonger dan zes maanden
imponeerde Van de Koekendaal Els (v. Kimono) van Hein Steenbreker uit Doetinchem met breedte van achter naar voor.
In de rubriek liet ze al Van de Biezen Hetty
11 achter zich. Deze Imperialdochter
van De Biezen uit Aarle-Rixtel stapte vlot
door de ring, maar moest in breedte
haar meerdere erkennen in Els. In het
kampioenschap kreeg ze concurrentie
van Frans van Hest uit Moergestel, die
met Adajiodochter Bananarama 2 eenvoudig de rubriek won. Met haar bespierde lijf behaalde ze het reservekampioenschap, de breedte van Els won.
Ook bij een klasse ouder liep Van Hest –
die bij de bekende Bart Willems was
gaan shoppen – zich in de kijker. Zowel
Holystick (v. Adajio) als History van de Bremberg (v. Imperial) wisten de finale te halen. Fraaie kalveren met goede benen en
enorm veel vlees. De titelstrijd ging echter tussen de wat oudere Diana van de
Grotewaard (v. Ladislas) van Kees en Johan
Vonk uit Noordeloos en Amber 12, de Harissondocher uit de stal van Wilfred Zoe-

tekouw uit Bergharen. In de rubriek wist
Diana met haar voorhand ‘als een stier’
en haar heel fijne bespiering al de koppositie te bemachtigen. Amber kwam
dichtbij, maar was in achterbeengebruik
minder sterk. Diana werd kampioene en
Amber reserve in de categorie vrouwelijke dieren van zes tot twaalf maanden.
In de klasse vrouwelijke dieren van één
tot twee jaar was de bezetting bijzonder
sterk. Linda ut de Groe (v. Imperial) won in
haar rubriek. De dochter van Ymelde
van Marc Versprille uit Groede combineerde een geweldige ontwikkeling met
veel breedte en een heel fraaie staartinplant. Ze moest het in de finale opnemen
tegen haar superfijne Imperialhalfzuster Tamara van de Gouden Polder van Van
de Pol. En ook de zwarte Clarisse 67
van ’t Zandeind (v. Imperial) van de familie Huijbregts uit Riel meldde zich nadrukkelijk met haar brede en fijne lijf.
De jury was verdeeld over Linda en Tamara, waarbij Linda nipt het kampioenslint kreeg omgehangen. ‘Lengte maal
breedte maal hoogte is inhoud’, lichtte
arbiter Van Mierlo toe, terwijl hij Linda
ook de titel Miss Toekomst gaf.

Clovis de Bray (v. Igloo),
kampioen oudere stieren

Linda ut de Groe (v. Imperial),
Miss Toekomst en kampioene 1-2 jaar

De perfecte stier
’s Morgens vroeg liep de jonge en heel
fijne Joep van de Biezenhoeve van Frans
Poissonnier uit Eede zich in de kijker. De
Adajiozoon wist met zijn finesse in het
kampioenschap tot zes maanden Matijs
ut de Groe van Versprille achter zich te
houden. Matijs werd met zijn uitzonderlijk brede achterhand reserve. Dat betekende dat de complete Van Boszicht Ludo
(v. Crack) van Hendrik van Mierlo uit Someren er net niet aan te pas kwam.
Bij de stieren van zes tot twaalf maanden
kwam Van Mierlo sterk terug met (opnieuw) een Imperialnazaad. Frero van Boszicht werd door de jury omschreven als
een ‘perfecte’ stier met maat, veel onderbil, een goede rug en een sterke stap.
Frero werd kampioen vóór de fraai gebilde Urbain van de Gouden Polder (v. Langoureux) van Van de Pol. Bovendien
kreeg Frero de titel Mister Toekomst.
De beslissing bij de stieren van één tot
twee jaar viel ook al in de rubriek. Met
meer maat en lengte wist Bingo van de Biezen (v. Gaston) Leonardo ut de Groe (v. Kimono) van Versprille achter zich te houden.
De strijd bij de oudere stieren ging tussen de zware Van Zavelberg Luc (v. Orme)
van de familie Beusmans uit Noorbeek
en Clovis de Bray van Michel de Smidt uit
Eede. Met diepere billen en een fraaiere
staartinplant stapte Igloozoon Clovis
naar het kampioenschap. l

Aocaille van Molsberg (v. Etna), kamp.
vrouwelijk van 2 jaar tot 42 mnd.

Van de Breesteeg Dafolie (v. Davidson),
kampioene oudere koeien

Van Hoogcruts Ester (v. Occupant),
beste in Nederland gefokt dier
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