KEURING HULSHORST

Alle acht kampioenen van de keuring in Hulshorst op een rij

Indrukwekkende Impaire
Tussen alle coronamaatregelen en aanscherpingen door wisten de Belgisch
witblauwen Noordoost-Nederland in Hulshorst nog een mooie keuring te organiseren met heel enthousiaste inzenders en een beste kwaliteit. Impaire
van de Eik ging met de hoofdprijs naar huis.
TEKST ALICE BOOIJ

H

azard, Hazard en nog een keer Hazard. Een groot deel van de jeugdrubrieken op de witblauwkeuring
eind november in Hulshorst werd gewonnen
door zijn nakomelingen. Bij de sterk bezette
klasse met de jongste vaarskalveren was de
enorm ontwikkelde en correcte Sientje van
Boszicht (v. Hazard) de kampioen. De twee
Hazard-halfbroers Enzo van de Grotewaard
en Sneeuw van de Worphoeve, die de jongste
stierenklassen wonnen, streden om de titel
Mister Toekomst. Omdat hij iets meer onderbil liet zien, kozen juryleden vader Bart
en zoon Bart Hoogeveen voor Enzo van de
Grotewaard als Mister Toekomst.

De sterkst bezette rubriek van de dag was
zonder twijfel die van de vaarskalveren van
7 tot 12 maanden. Daar won Caroline 16 Vdw
(v. Engin) dankzij haar finesse vóór Jikrame
van Krakehoeve (v. Jet-Set) van vleesveebedrijf
Krakehoeve, die enorm veel breedte in haar
bil liet zien.
De animo om met de keuring mee te doen
was groot. Het duidelijkst zichtbaar was dat
bij de vaarzen met goed gevulde rubrieken,
hoge kwaliteit en een stevige strijd.

Sterke Impaire
Bij de vaarzen tot 20 maanden won Vidaldochter Van de Werler Orageuse met veel

breedte, bespiering en correct beenwerk.
Met name naar die correctheid en compleetheid was de jury op zoek. Die vonden ze ook
bij de kampioen van 20 tot 32 maanden,
Oordeel van Terbeck (v. Imperial).
Maar er is altijd baas boven baas. De oudste
klasse werd gewonnen door Impaire van de Eik
(v. Opaque). Met haar bespiering van voornaar achterhand en haar sterke beenwerk
werd ze uiteindelijk ook dagkampioen.
De bedrijfsgroepenstrijd werd een overwinning voor de maatschap Vonk van de Grotewaard. Het beste zoogstel liep in de stal van
de gebroeders Horlings, die ook grootinzender waren in Hulshorst. l

Tabel 1 – Kampioenen Belgisch-witblauwkeuring in Hulshorst

categorie

naam dier

afstamming

eigenaar, woonplaats

stierkalveren 0-6 maanden
stierkalveren 7-12 maanden
stieren 1-2 jaar
vaarskalveren 0-6 maanden
vaarskalveren 7-12 maanden
vaarzen 12-20 maanden
vaarzen 20-32 maanden
koeien 32 maanden en ouder

Enzo van de Grotewaard
Sneeuw van de Worphoeve
Mobiel van het Hul
Sientje van Boszicht
Caroline 16 Vdw
Van de Werler Orageuse
Oordeel van Terbeck
Impaire v.d. Eik

Hazard x Jos 9
Hazard x Origan
Imperial x Mobilis
Hazard x Emblème
Engin x Atrribut
Vidal x Sheriff
Imperial x Warrior
Opaque x Etna

mts. Vonk, Noordeloos
G. Bonestroo, Nunspeet
G. Bonestroo, Nunspeet
E. G. J. van Mierlo, Someren
J. Worp, Benningbroek
vof Boerkamp Stal De Werler, Beemte Broekland
M. van Laar, Barneveld
H. en J. van den Beucken, Kessel
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