Toscan van de IJzer, voorjaar 2018

Dé Adajio-zoon:

TOSCAN VAN DE IJZER
(Adajio de Bray x Fetiche d’Izier x Etna de l’Ecluse)

Ki-code: 76-8667

Toscan blijft maar evolueren. Zijn kalveren
hebben veel lengte en finesse en een mooie
staartimplant. Met veel gewicht en gestalte laat
Toscan zien dat BETTER COWS | BETTER LIFE
winst oplevert. Bekijk ons volledige aanbod in
onze webshop CRV4all.nl/shop.

OP 45 MAANDEN:

1.260 kg en 146 cm (+2)

BETTER COWS | BETTER LIFE
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KEURING HOORNAAR

Tirone is mooiste
Nederlandse witblauwe
De nationale witblauwkeuring in Hoornaar was een
succes voor Toscandochter Tirone van Krakehoeve.
De jury verkoos haar als mooiste Nederlands
gefokte witblauwe.
TEKST WIM VEULEMANS

EXTRA FOTO’S WWW.VEETEELTVLEES.NL

D

e juryleden op de nationale keuring voor Belgisch witblauw, Hans
Vermote en Carl Heyvaert, blikten
enthousiast terug op een dag keuren in het
Zuid-Hollandse Hoornaar. De Nederlandse
witblauwfokkerĳ heeft zich de voorbĳe
jaren sterk ontwikkeld, aldus de jury, in
vleeskwaliteit, maar ook in maat en beenwerk. Hun keuze aan het einde van de
dag voor Tirone van Krakehoeve (v. Toscan),
van vleesveebedrĳf Krakehoeve en Dave
Nelissen, als beste Nederlands gefokte witblauwe was hier een exponent van. Tirone
excelleerde in Hoornaar met een indrukwekkend bespierde, ronde achterhand en
een fĳne staart. Verder prees de jury de

mooi aaneengesloten bouw naar voren toe
van de 28 maanden oude Toscandochter. Zĳ
won even daarvoor nog het kampioenschap
bĳ de vrouwelĳke dieren tussen de 22 en 32
maanden.

Fijne Hazard Mister Toekomst
In tegenstelling tot de vrouwelĳke rubrieken waren de rubrieken met stieren in
Hoornaar bĳzonder mager gevuld, de kwaliteit was er wel.
In de jongste groep, die onder de zes maanden, was er winst voor Van ’t Staverhul Fausto
(v. Panache) van maatschap Van Ginkel-van
Dĳk. Een sterke bespiering in de schouder
en een ronde achterhand brachten Fausto

Tirone van Krakehoeve (v. Toscan),
kampioene vaarzen 22-32 maanden
en mooiste Nederlands gefokte witblauwe

het kampioenschap. Reservekampioen
werd Hugo Botter (v. Litige) van veehouderĳ
Botersloot.
Bĳ de groep stieren tussen zes en twaalf
maanden was er winst voor Appolo van de
Biezen (v. Jet-Set) van vleesveebedrĳf Van
Erp. Appolo toonde zowel in de voor- als in
de achterhand veel breedte.
Het kampioenschap bĳ de oudste stieren
was voor Van Boszicht Tommie. Deze Hazardzoon met een brede voorhand en fĳn beenwerk zorgde voor een eerste kampioenstitel

Tabel 1 – Rubriekswinnaars nationale witblauwkeuring Hoornaar (kampioenen vetgedrukt)

categorie

naam dier

geb.dat.

vader

m.vader

eigenaar, woonplaats

vrouwelijk 0-6 mnd.

zoogstellen

Little Kardashian uit de Peel
Charlotte
Victoria van de Grotewaard
Marit van de Grotewaard
Jolanthe van Krakehoeve
Van Boszicht Julien
Van de Oudeland Meike
Cabriole de St. Fontaine
Tirone van Krakehoeve
Julie 94
Ramona
Ivette van de Jorchrishoeve
Kardashian en Little Kardashian

08-08-2018
23-04-2018
14-03-2018
27-11-2017
07-10-2017
18-09-2017
11-06-2017
27-03-2017
07-06-2016
29-04-2016
07-10-2015
17-10-2013
21-04-2016

Attribut
Idéfix
Attribut
Attribut
Jet-Set
Emblème
Attribut
Hazard
Toscan
Or
Sheriff
Tilouis
Toscan

Toscan
Hazard
Heroique
Heroique
Spirit
If
Origan
Germinal
Jasmin
Sheriff
Adajio
Genièvre
Crack

R. H. H. Hendriks, Landhorst
J. H. G. Steenbreker-Gerritsen, Doetinchem
mts. Vonk, Noordeloos
mts. Vonk, Noordeloos
vleesveebedrijf Krakehoeve vof, Weert, en G. De Coninck, Wolvertem (B.)
E. G. J. van Mierlo, Someren
J. de Vos, Ooltgensplaat
J. M. Boerkamp, Beemte-Broekland
vleesveebedrijf Krakehoeve vof, Weert, en D. Nelissen, Susteren
mts. L. J. M. en T. M. M. Hunnekens, Grashoek
R. B. J. Wolters, Lievelde
B. Hoogeveen, Dreumel
R. H. H. Hendriks, Landhorst

mannelijk 0-6 mnd.
mannelijk 6-12 mnd.
mannelijk +1 jaar

Van ’t Staverhul Fausto
Appolo van de Biezen
Van Boszicht Tommie

06-04-2018 Panache
06-10-2017 Jet-Set
25-04-2017 Hazard

Occupant
Adajio
Imperial

mts. A. en E. G. van Ginkel-van Dijk, Uddel
vleesveebedrijf Van Erp, Aarle-Rixtel
E. G. J. van Mierlo, Someren

vrouwelijk 6-12 mnd.

vrouwelijk 12-22 mnd.

vrouwelijk 22-32 mnd.
vrouwelijk +32 mnd.

bedrijfsgroepen
vrouwelijk
afstammelingen van een stier Attribut
afstammelingen een koe
Van ’t Staverhul Cocinelle

16

Imperial

mts. Vonk, Noordeloos
mts. Vonk, Noordeloos
mts. A. en E. G. van Ginkel-van Dijk, Uddel
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Hoornaar bekijkt de demogroep
Bewust Natuurlijk Luxe
In de namiddag werd er een nieuwe demogroep ‘Bewust Natuurlijk Luxe’ voorgesteld.
Twee derde van de deelnemers in Hoornaar
neemt al deel aan Bewust Natuurlijk Luxe en
laat de bekkenmaten van zijn dieren opmeten.
De demogroep werd deels samengesteld uit
een aantal breder bemeten dieren, waarvan
de potentiële bekkenhoogte meer dan 20 cm
is. Zo heeft de kampioenskoe Ivette (v. Tilouis)
een gemeten bekkenhoogte van 22 cm, wat

resulteert in een fokwaarde voor bekkenhoogte van 0.96. Naast Ivette verschenen ook
Polka van het Broek (v. Sheriff) en Knedo
Yorike (v. Dartagnan) in de showring.
Ook jongere dieren afkomstig uit breder bemeten dieren werden aan het publiek voorgestel. Onder hen de jonge Charlotte (v. Idéfix),
die later aangeduid werd als Miss Toekomst.
Haar moeder heeft een voorspelde bekkenhoogte van 22 cm.

voor Hendrik en Edwin van Mierlo. Idéfixzoon Sultan van Maris van maatschap Hunnekens werd reservekampioen. De jury
verkoos Tommie ook als Mister Toekomst.

toonde veel breedte in de achterhand en de
rug. Door haar bespiering en uitstraling –
ze staat altĳd meteen goed – verkoos de
jury haar boven enkele andere vaarzen.
Een van hen was Van de Oudeland Meike,
opnieuw een Attributdochter, ditmaal van
Jaap de Vos. Deze lieflĳke en fĳne vaars
stapte op fĳn en kurkdroog beenwerk door
de showring en toonde ook nog eens een
fĳne bespiering. De jury wees Meike aan als
reservekampioene.
De derde opponent van Julien was de in België geboren Cabriole de St. Fontaine van Jos
Boerkamp. Deze Hazarddochter toonde
zich bĳzonder compleet.

Jong kalf imponeert
Bĳ de jongste groep, vaarskalveren jonger
dan zes maanden, was er winst voor Little
Kardashian uit de Peel. Deze Attributdochter
van Roel Hendriks won eerder op de dag
samen met moeder Kardashian uit de Peel
(v. Toscan) al de rubriek zoogstellen. De net
geen twee maanden oude Little Kardashian
imponeerde met veel finesse in de achterhand. Reservekampioene in deze rubriek
werd Charlotte (v. Idéfix) van de familie
Steenbreker-Gerritsen. De jury verkoos
Charlotte als Miss Toekomst. Heyvaert
prees haar om haar breedte in de borst,
finesse en correcte bouw.
Bĳ de vrouwelĳke dieren tussen zes en
twaalf maanden oud was er een stevige
strĳd in het kampioenschap. Twee volle
zussen van maatschap Vonk en een JetSetdochter gingen er de strĳd aan. Het was
Marit van de Grotewaard (v. Attribut) van
maatschap Vonk die zich de kampioenstitel
toe-eigende. Marit won onder andere door
haar breedte in zowel voor- als achterhand
en haar uitstraling. Ondanks haar superieure en diepbelĳnde achterhand diende
Victoria van de Grotewaard (v. Attribut) het
toch af te leggen tegen haar volle zus. De
titel van reservekampioene ging naar Limburg. Jolanthe van Krakehoeve (v. Jet-Set) van
vleesveebedrĳf Krakehoeve en Gert De Coninck imponeerde met veel breedte, ook in
de rug, en een mooi bespierde achterhand.

Tweede maal Van Mierlo
In de rubriek vrouwelĳk tussen 12 en 22
maanden was er vlotte winst voor Van Boszicht Julien. Julien, een Emblèmedochter uit
een Ifmoeder, bracht Hendrik en Edwin van
Mierlo een nieuwe titel. De eenjarige vaars

Van Boszicht Tommie (v. Hazard),
kampioen oudere stieren en Mister Toekomst

Little Kardashan (v. Attribut),
kampioene vaarzen 0-6 maanden

Imposante kampioenskoe
Het kampioenschap bĳ de vaarzen tussen
22 en 32 maanden was een kolfje naar de
hand van Tirone van Krakehoeve. De titel van
reservekampioene was voor haar eerdere
opponente in de rubriek, Prada van Waterland. Deze brede Hazarddochter komt uit
de stal van Bart Hoogeveen.
De andere rubriekswinnaar in het kampioenschap was Julie 94. Deze Ordochter van
maatschap Hunnekens toonde een mooi
bespierde achterhand en fĳne staart.
Een maat van 1,41 meter en een gewicht
van 1061 kilogram, zo imposant is de verschĳning van Ivette van de Jorchrishoeve (v.
Tilouis). De kampioene bĳ de vrouwelĳke
dieren ouder dan 32 maanden bezorgde
eigenaar Bart Hoogeveen een nieuwe titel.
Ivette overtuigde de jury met haar breedte
in de schouder, haar brede rug en fĳne
bespiering.
De andere 1a in het kampioenschap bĳ de
koeien was Ramona, (v. Sheriff) van Ronald
Wolters. Ramona toonde veel uitstraling
met correct beenwerk. Maar de jury verkoos toch de rubrieksgenote van Ivette,
Polka van het Broek (v. Sheriff) van Frank van
Hest, als reservekampioene. Polka toonde
zich de betere in het middenstuk. l

Marit van de Grotewaard (v. Attribut),
kampioene vaarzen 6-12 maanden

Van Boszicht Julien (v. Emblème),
kampioene vaarzen 12-22 maanden

Ivette van de Jorchrishoeve (v. Tilouis),
kampioene vrouwelijk 32 maanden en ouder
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