KEUR I NG

Dubbelraskeuring te Hulshorst enkel voor verbeterd roodbont succes

Roodbont trekpleister
De keuring te Hulshorst viel tegen in het Belgisch-witblauwras vanwege het zeer kleine aantal
dieren. In schril contrast stond de sterke afvaardiging bĳ de verbeterd roodbonten met een zeer
hoge kwaliteit. Geen ‘makkie’ voor de keurmeesters met zoveel kwaliteit op het bord.
tekst Guy Nantier

extra foto’s www.veeteeltvlees.nl

Belgisch witblauw
Bĳschrĳver Havermans haalt twee kampioenstitels op
Voor de organisatie van de dubbelraskeuring te Hulshorst vielen de aanmeldingen
in het Belgisch-witblauwras tegen.
Slechts dertig stuks maakten hun opwachting. Gelukkig was er daar bĳschrĳver Havermans uit Wagenberg. Jos en Roy
Havermans schreven op het laatste nippertje drie stieren in. Twee ervan werden
kampioen: 110 (v. Panache) behaalde in
de categorie zes tot twaalf maanden de
eindzege en 112 (v. Attribut) bĳ de stieren
van 1 tot 2 jaar. Stier 112 werd ook uitgeroepen tot dagkampioen. De familie Havermans zag haar bedrĳfslot eveneens
beloond met de titel van beste bedrĳfsgroep.

Kampioenen witblauwras
Kampioen mannelĳke mini’s:
8725 (v. Adajio) van S. Doornewaard,
Oosterwolde
Kampioen mannelĳk 6-12 maanden:
110 (v. Panache) van J. en R. Havermans, Wagenberg
Kampioen mannelĳk 1-2 jaar en
dagkampioen:
112 (v. Attribut) van J. en R. Havermans, Wagenberg
Kampioen oudere stieren:
Diederik (v. Benhur) van L. Polinder,
Nunspeet

Kampioene vrouwelĳke mini’s:
Charlotte (v. Kubitus) van A. Soede,
ter Aar
Kampioen 6-12 maanden en
dagkampioene:
Maxima (v. Adajio) Soede, ter Aar
Kampioen 1-2 jaar:
Schutten Hamara (v. Argan) van A. J.
Reurink, Oldebroek
Kampioene koeien:
Henrianne (v. Lotto), van J. Duĳst uit
Bunschoten

Tweemaal Soede
In het vrouwelĳk vee was de strĳd wat
spannender. Albert Soede uit ter Aar
kaapte de zege weg bĳ de dieren tot 6
maanden met Kubitusdochter Charlotte.
Ook bĳ de vaarzen van zes tot twaalf
maanden haalde Soede zĳn gram met

Maxima. De Adajiodochter mist wat ontwikkeling in hoogtemaat maar de bespiering in de voorhand en de achterhand
was voortreffelĳk. Maxima werd ook dagkampioen.

De kampioenen mannelĳk: 8725 (v. Adajio), 110 (v. Panache),
112 (v. Attribut) en Diederik (v. Benhur)
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Andries Jan Reurink uit Oldebroek kon
opnieuw een titel bĳschrĳven op het palmares van Argandochter Schutten Hamara. Hamara blĳft een topdier in breedte en in uitbundige, scherpe vleespartĳen.

De kampioenen vrouwelĳk: Charlotte (v. Kubitus), Maxima (v. Adajio),
Schutten Hamara (v. Argan) en Henrianne (v. Lotto)

Verbeterd roodbont
Gewichtige Groot Rassert 592 dé blikvanger bĳ het verbeterd roodbont

152 (v. Dafne), kampioene 1-2 jaar en Miss Toekomst

4569 (v. Tom V.), kampioene koeien en dagkampioene

148 (v. Silver), kampioen 1-2 jaar en Mr. Toekomst

Groot Rassert 592 (v. Leyenhorst 99), kamp. oudere stieren en dagkampioen

De verbeterd-roodbontfokkers kunnen
terugblikken op een zeer geslaagde regiokeuring te Hulshorst. Niet alleen was
het aantal dieren met zeventig stuks
groot, maar ook de kwaliteit in de breedte was erg hoog. De keurmeesters van
dienst, Marc Kouwenberg en Herman
Blankenstein, dienden zich meermaals te

laten bĳstaan door de scherprechter van
dienst, Arend Jan Westerkamp, om een
deﬁnitieve keuze te maken.

Ki-stier oogst bewondering
Groot Rassert 592, die op de stierenkaart
van CRV staat, was dé blikvanger. De vierjarige stier staat nu gestald bĳ de familie

Kampioenen verbeterd-roodbontras
Kampioen mannelĳke mini’s:
8524 vd Westhoeve (v. Tinus) van
mts. Westerkamp, Zwolle
Kampioene tot 1 jaar:
Roel (v. Leyenhorst 149) van N. v.d.
Schaft, Aalsmeer
Kampioen 1-2 jaar en Mr. Toekomst:
148 (v. Silver) van J. Spronk, Zoetermeer
Kampioen oudere stieren en
dagkampioen:
Groot Rassert 592 (v. Leyenhorst 99)
van J. Wittingen, Oosterwolde

Kampioene vrouwelĳke mini’s:
Hennie 15 (v. Groot Rassert 592) van
J. Wittingen, Oosterwolde
Kampioene tot 1 jaar:
Silvia 18 (v. Patamon K.) van A. van
de Bunt, Dronten
Kampioene 1-2 jaar en Miss
Toekomst:
152 (v. Dafne) van J. Spronk, Zoetermeer
Kampioene koeien en dagkampioene:
4569 (v. Tom V.) van J. Vis, Hulshorst

Wittingen uit Oosterwolde. Groot Rassert
592 oogde ‘gewichtig’, maar toch heel
elegant, met een fĳne en ronde broekbespiering en mooie kleuraftekening. De
stier werd kampioen in de categorie mannelĳk ouder dan 2 jaar en tevens dagkampioen. In het vrouwelĳk vee was de dagzege voor 4569 van Hans Vis uit Hulshorst.
Deze dochter van Tom van het Veerhuis
showde meer lengte en breedte dan haar
concurrenten. De staart lag wel ingebed
door de ruime conditie.

Tweemaal Spronk
Bĳ de stieren werd Silverzoon 0148 van Jan
Spronk uit Zoetermeer aangeduid tot
Mister Toekomst. ‘0148 is royaal gebouwd in lengte en breedte met een beste
bespiering in de achterhand en een rastypische kop. Een topstier’, aldus het commentaar van keurmeester Marc Kouwenberg. In het vrouwelĳk vee was de titel
Miss Toekomst voor 0152 (v. Dafne), eveneens van Jan Spronk. Een luxe vaars met
een ronde bilbespiering. l
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