K E U R I N G

De line-up van kandidaten voor de titel
Miss Toekomst

Eric van de Pol en Frank van Erp tweemaal
succesvol op nationale keuring

Schĳndel gezellig
onderonsje
De nationale keuring in Schĳndel kon op weinig publieke belangstelling rekenen, maar dat gegeven temperde het enthousiasme
bĳ de deelnemers niet, aldus het organiserend stamboek. De
Zeeuw Eric van de Pol en de Noord-Brabander Frank van Erp
waren het meest succesvol met twee nationale titels.
tekst Guy Nantier

foto-impressie www.veeteeltvlees.nl of www.veeteeltvlees.be

H

et Nederlandse keuringsseizoen
voor het Belgisch-witblauwras werd
in Schĳndel in mineur afgesloten. De nationale keuring kon slechts rekenen op
net geen zeventig aanmeldingen. Ook de
publieke belangstelling was zo goed als
nul. ‘Ja, een plus van driehonderd man
was best aardig geweest’, becommentarieerde Ronald Wolters, secretarispenningmeester van het stamboek, na
afloop van het gebeuren. ‘Maar de sfeer
en ambiance onder de deelnemers was
goed. Daar doen we het voor.’

Spannende strĳd
Aan de locatie zal het niet gelegen hebben. De organisatie kon terugvallen op
de prima accommodaties van de
Midsummer Dairy Show die de dag ervoor had plaatsgevonden.
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Tabel 1 – Rubriekwinnaars nationale keuring witblauw te Schĳndel (kampioenen vetgedrukt)

categorie
stieren

naam dier

Wodan van de Gouden Polder
Hakim van de Werler
Effectief van de Broake
vrouwelijk
Gaille van het Waterland
Pip
Hetty 12 van de Biezen
Paula
Schutten Gemma
Oletta
Van Boszicht Mandy
Donatella du Haut d’Arquenne
Hetty 11 van de Biezen
Gaelle van de IJzer
Savita van de Gouden Polder
zoogstellen
Savita van de Gouden Polder
bedrijfsgroepen vrouwelijk jong
vrouwelijk oud

geb.datum vader

m.vader

eigenaar, woonplaats

26-03-2014
24-10-2013
14-12-2013
18-06-2014
25-04-2014
10-03-2014
14-02-2014
13-11-2012
10-09-2013
27-05-2013
14-02-2013
07-04-2012
12-02-2011
13-02-2010

Colos
Germinal
Germinal
Germinal
Adajio
Imperial
Adajio
Orateur
Messager
Samourai
Canadian Club
Gaston
Timothy
Eternel

E. van de Pol, Waterlandkerkje
J. Vis, Hulshorst
G. Endeman, Haarlo
Baho bv, Dreumel
R. Wolters, Lievelde
Vleesveebedrijf Van Erp, Aarle Rixtel
R. Wolters, Lievelde
A. Reurink, Oldebroek
R. Wolters, Lievelde
E. van Mierlo, Someren
Baho bv, Dreumel
Vleesveebedrijf Van Erp, Aarle Rixtel
Baho bv, Dreumel
E. van de Pol, Waterlandkerkje
E. van de Pol, Waterlandkerkje
R. Wolters, Lievelde
F. van Hest, Moergestel

Or
Argan
Vaincu
Sheriff
Attribut
Origan
Attribut
Argan
Nippon I.
If G.
Benhur
Imperial
Germinal
Colos
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Hetty 12 van de Biezen (v. Origan),
kampioene vaarskalveren en Miss Toekomst

De line-up van twaalf kandidaten voor
de titel van Miss Toekomst was mooi om
te zien. Het werd een spannende finale.
Een extra rondje stappen door Gaille van
het Waterland (v. Sheriff) van Bart
Hoogeveen uit Dreumel, Hetty 12 van de
Biezen (v. Origan) van Frank van Erp uit
Aarle-Rixtel en Bertha 351 (v. Adajio) van
maatschap Hunnekens uit Grashoek
bracht geen uitsluitsel. Finaal behaalde
Hetty 12 de titel vanwege net dat ietsje
meer type en meer finesse in de bespiering dan de concurrenten. Hetty werd
later ook uitgeroepen tot kampioene bĳ
de vaarskalveren.
Bĳ de pinken ging de overwinning naar
Schutten Gemma (v. Argan) van AndriesJan Reurink uit Oldebroek. Gemma zette
een mooie hoogtemaat neer in de ring
en veel vleesexpressie in de achterhand
op fĳn en goed beenwerk. De krachtige
Donatella du Haut d’Arquenne (v. Benhur)
van Bart Hoogeveen uit Dreumel volgde
haar voorbeeld en mocht de driekleur bĳ
de jonge vaarzen omgorden.

Savita in herhaling
De diep gebilde en vlot stappende Hetty
11 van de Biezen (v. Imperial) van Van Erp
behaalde voor het tweede jaar op rĳ een
nationale titel. Dit maal in de categorie
oudere en gekalfde vaarzen. En net als
vorig jaar in Zwolle moest Bananarama 2
van de Bremberg (v. Adajio) van Frank van
Hest uit Moergestel vrede nemen met de
reservestek.
Bĳ de koeien ging Savita van de Polder (v.
Colos) in herhaling en behaalde voor het
tweede jaar op rĳ het Nederlands kampioenschap bĳ de koeien. Op den Berg Vital
Wodan van de Gouden Polder (v. Or),
kampioen stierkalveren en Mister Toekomst

Schutten Emma (v. Argan),
kampioene pinken

Donatella du Haut d’Arquenne (v. Benhur),
kampioene jonge vaarzen

Hetty 11 van de Biezen (v. Imperial),
kampioene oudere en gekalfde vaarzen

Savita van de Gouden Polder (v. Colos),
kampioene koeien

(v. Heros) van maatschap Den Berg uit
Sint-Oedenrode miste scherpte in de
vleespartĳen om de concurrentie met Savita aan te kunnen. Eric van de Pol won
met de koe eveneens het kampioenschap
‘beste in Nederland gefokt vrouwelĳk
dier’.
De fokstal van Ronald Wolters was minder fortuinlĳk te Schĳndel. Ondanks
drie rubrieksoverwinningen kon de fokker uit Lievelde met geen enkele individuele titel huiswaarts keren. De overwinning bĳ de bedrĳfsgroepen jong
vrouwelĳk werd hem wel toegekend. Bĳ
de bedrĳfsgroepen vrouwelĳk oud was
de overwinning voor Frank van Hest.

schap naar Hakim van de Werler (v. Argan)
van Hans Vis uit Hulshorst. Het jaarlingstiertje heeft een prachtige en volle
achterhand, maar is iets grover in het
vel. Bĳ de oudere stieren ging de driekleur naar Van de Broake Effectief (v. Vaincu) van Gerben Endeman uit Haarlo. Een
harmonisch gebouwde stier, die volgens
de leeftĳd hoogtemaat mist. Ook bĳ Effectief is het beenwerk op stand niet optimaal.

Beenwerk werkpunt

Bĳ de stieren verschenen nieuwe namen
op het nationale palmares. Wodan van de
Gouden Polder kaapte de titel weg bĳ de
stierkalveren en werd later op de dag
ook benoemd tot Mister Toekomst. Deze
zoon van ki-stier Or de Beaujeu is een super stiertje in grootte, lengte en breedte
maar wel matig in het beenwerk.
Bĳ de jonge stieren ging het kampioen-

De Nederlandse fokker Bernard Beusmans en zĳn Belgische collega Roger
Monbaliu waren de keurmeesters van
dienst. Beusmans en Monbaliu keurden
een jaar terug ook op de nationale te
Zwolle. Hoe kĳken zĳ terug op de keuringsdag? Roger Monbaliu: ‘De kwaliteit
was zeker niet minder dan in Zwolle.
De in bespiering en in type aansprekende kopnummers kunnen vandaag wel
niet verbloemen dat in de breedte van de
rubrieken het beenwerk bĳ de stieren en
in het ouder vrouwelĳke fokvee een
werkpunt is.’l

Hakim van de Werler (v. Argan),
kampioen jonge stieren

Effectief van de Broake (v. Vaincu),
kampioen oudere stieren

Nieuwe namen
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