K EUR I N G

De vrouwelĳke rubriekswinnaars
klaar voor de eindstrĳd

Nieuwe locatie met topvoorzieningen voor luxe vee

Schot in de roos
Het Nederlands stamboek Belgisch witblauw heeft in Hoornaar
een nieuwe stek gevonden voor zĳn nationale keuring. Bĳ de
stieren gingen de drie kampioenstitels naar Krakehoeve en
Havermans. In het vrouwelĳke vee was het een spannende
clash tussen de fokbedrĳven Black Horse en Van Hest.
tekst Guy Nantier extra foto’s: www.veeteeltvlees/nl/foto’s

D

e Belgische witblauwen waren voor
hun nationale keuring voor de eerste
maal te gast op het Boerenlandfeest van
Hoornaar. Een fokveedag die al aan zĳn

104e editie toe was. De buitenluchtlocatie was top met professionele voorzieningen voor het vee en een massa bezoekers.
De deskundige uitleg van jury Carl Hey-

Tabel 1 – Rubriekswinnaars Hoornaar 2016 (kampioenen vetgedrukt)

categorie

geb.datum vader

naam dier

stieren 0-6 m.
stieren 6-12 m.
stieren > 12 m.

Starmaker
Ademar St. Fontaine
Remco van Maris
Natan van Krakehoeve
WSPVXFMČLN Van ‘t Staverhul Freya
Prada v.h. Waterland
WSPVXFMČLN Qwen Ut de Groe
Xantippe v.d. Gouden Polder
WSPVXFMČLN Baileys van Krakehoeve
Padana Ut de Groe
WSPVXFMČLN +BTNČOWBO5FSCFDL
Polka v.h. Broek
WSPVXFMČLN Ixina van Terbeck
History v.d. Bremberg
zoogstellen
History v.d. Bremberg
CFESČGTHSPFQ
WSPVXFMČL

20

V E E T E E LT V L E E S

01-06-’16
25-11-’15
23-05-’15
26-01-’15
06-05-’16
26-04-’16
22-01-’16
21-10-’15
21-07-’15
19-02-’15
20-10-’14
25-05-’14
11-05-’13
17-02-’12

OKTOBE R

Ultimo
Hazard
Adajio
Noceur
Or
Hazard
Hazard
Or
Benhur
Origan
Imperial
Sheriff
Imperial
Imperial

2016

m.vader

eigenaar, woonplaats

Langoureux
Imperial
Omposable
Panache
Germinal
Imperial
Germinal
Colos
Magnolia
Germinal
Paysan
Adajio
Emigre
Wellington

R. Wolters, Lievelde
((FJUFOCFFL /ČLFSL
mts. Hunnekens, Grashoek
Krakehoeve en Havermans
NUT7BO(JOLFMWBO%ČL 6EEFM
B. Hoogeveen, Dreumel
mts. Versprille-Harms, Groede
E. van de Pol, Waterlandkerkje
Krakehoeve, Weert
mts. Versprille-Harms, Groede
4UPFUFSČ#MBDL)PSTF 4MJFESFDIU
F. en F. van Hest, Moergestel
4UPFUFSČ#MBDL)PSTF 4MJFESFDIU
F. en F. van Hest, Moergestel
F. en F. van Hest, Moergestel
J. voor den Dag, Almkerk

vaert maakte het volgen van de keuring
bovendien leerrĳk voor de deelnemers,
toeschouwers en toevallige passanten.
Hoornaar was kortom een schot in de
roos voor het organiserende stamboek.

Drie op een rĳ
In totaal waren 86 dieren aangemeld
voor de nationale confrontatie. In de categorie stieren werd tweemaal een 1bgeplaatst dier eindlaureaat: Courtois van
Krakehoeve (v. Casper) van KrakehoeveHavermans werd kampioen stieren 0 tot
6 maanden en Zlatan van Krakehoeve (v.
Sheriff) werd kampioen stieren 7 tot 12
maanden. Courtois had in de rubriekskeuring de duimen moeten leggen voor
de twee maanden jongere Starmaker (v.
Ultimo) van Ronald Wolters uit Lievelde.
Zlatan had in zĳn rubriek Ademar de St.
Fontaine (v. Hazard) van G. Geitenbeek uit
Nĳkerk moeten laten voorgaan. De vier
stieren waren compleet in type, ontwikkeling en expressieve bespiering. Een
moeilĳk eindverdict.
Bĳ de stieren ouder dan 12 maanden
ging de eindzege naar Natan van Krakehoeve, een Noceurzoon die harmonie
showt tussen voorhand, middenhand en
achterhand. Voor de eigenaars Krakehoeve en Havermans drie op een rĳ dus. De
titel Mister Toekomst ging echter naar
Remco van Maris (v. Adajio) van maatschap
Hunnekens uit Grashoek. Een krachtige
stier op beste benen met een strakke rug
en een brede, diepe broek.

Klassedier om in te kaderen
De goed bezette rubrieken in het vrouwelĳke jongvee waren een lust voor
het oog van de toeschouwers, maar een
moeilĳke klus voor de tweekoppige, Belgische jury. De uitleg van de jury maakte de verschillen tussen de dieren tastbaarder voor het publiek.

Bewust Natuurlĳk Luxe en Belgisch witblauw
Tĳdens de nationale keuring van het
Belgisch-witblauwstamboek in Hoornaar werd in het kader van Bewust Natuurlĳk Luxe (BNL) een demonstratiegroep getoond van ruim bemeten
koeien.
Het BNL-project maakte ook nieuwe
(fenotypische) binnenbekkenmaten van
enkele ki-stieren bekend (tabel 1). Voor
de interpretatie van de metingen is het
belangrĳk om rekening te houden met
de leeftĳd van de stier. De inschatting is
dat een stier na twee jaar nog behoorlĳk doorgroeit tot een leeftĳd van vier,
vĳf jaar. Het gebruik van fokwaarden is
daarom betrouwbaarder.

Nieuwe binnenbekkenmaten
ki-stieren (bron: BNL, sept. 2016)

Prada van het Waterland (v. Hazard) van
Bart Hoogeveen uit Dreumel veroverde
de titel in de categorie tot 6 maanden. De
zware en brede vaars met bolronde billen
kreeg later ook de titel Miss Toekomst
toebedeeld.
Qwen Ut de Groe (v. Hazard) en Padana Ut de
Groe (v. Origan) van maatschap VersprilleRemco van Maris (v. Adajio),
Mister Toekomst

De selectie ruim bemeten witblauwen

naam stier

vader

Castor de Monplaisir
Charlie des Tourbières
Hazard v.d. Pannemeers
*EFƀYWBO5FSCFDL
Januzaj v.d. Pannemeers
Lapsus d.l. Haie Madame
Nevada v. Krakehoeve
Rian 23 v.d. Plashoeve
Sportif de Sberchamps
Warrior de Fontena

Orme
Crack
Panache
Adajio
-BOHPVSFVY
Nodule
Nodule
Messager
Benhur
Sheriff

ouderdom CČNFUJOH

IPPHUF(cm)

breedte (cm)

67 maanden
35 maanden
35 maanden
41 maanden
30 maanden
41 maanden
33 maanden
30 maanden
32 maanden
46 maanden

20,5
19,0
20,5
18,8
17,0
18,3
17,0
20,0
18,0
19,0

16,8
14,5
16,5
14,5
13,0
16,3
13,0
13,5
14,5
15,0

Harms uit Groede gingen met de nationale titel huiswaarts, respectievelĳk in de
categorie vaarzen van 6 tot 12 maanden
en 12 tot 20 maanden. Qwen was door de
jury in de ochtend bestempeld als klassedier ‘om in een kader te plaatsen’ vanwege het fĳn gebeende vleestype met breedte tussen de schouders, de lengte in de
cilindrische body en de zeer expressieve
achterhand. Padana kreeg eenzelfde
commentaar en eveneens de kwaliﬁcatie
‘klassedier’.

typische dier. En hiermee werd meteen
ook een Belgisch exportduel beslecht tussen de fokkerĳ Van Terbeck en de fokkerĳ Van de Bremberg: 1-1.
De titel van het best in Nederland gefokte
dier werd als afsluiter van de nationale
fokveedag toegekend aan Polka van het
Broek van vader en zoon van Van Hest. l
Prada van het Waterland (v. Hazard),
Miss Toekomst

Tweemaal tweestrĳd

History van de Bremberg,
kampioene koeien

In de oudere, vrouwelĳke categorieën
was het vooral een tweestrĳd tussen Stoeterĳ Black Hors uit Sliedrecht en vader en
zoon van Hest uit Moergestel. Jasmĳn van
Terbeck (v. Imperial) van Stoeterĳ Black
Horse kreeg de driekleur in de categorie
20-32 maanden. Jasmĳn, recent nog 1 a
op de nationale te Libramont, won van
Polka van Broek (v. Sheriff) van Van Hest.
Jasmĳn tekende voor breedte in de voorhand en de rugpartĳ. Polka moest het
hebben van haar lengte en fĳne achterhand. De jury delibereerde vrĳ lang, maar
besliste in het voordeel van Jasmĳn.
History van de Bremberg (v. Imperial) van
Van Hest werd kampioene bĳ de koeien.
History gaf in de ﬁnale Ixina van Terbeck (v.
Imperial) van Black Horse lik op stuk alsook Coco Chanel (v. Lasso) van Bart Hoogeveen. Beide dieren waren in de achterhand extreem in het vlees, maar met
History koos de jury voor het meest fok-

Jasmĳn van Terbeck (v. Imperial),
kampioene oudere vaarzen
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