KEURING HULSHORST

Mooi vleesveefeest
met Pasen in Hulshorst
Keuring bij verbeterd roodbont:
Spronk springt eruit

De kampioenen van de keuring verbeterd roodbont

Met 85 dieren was het animo bij de fokkers
van de verbeterd roodbonten voor de keuring in Hulshorst groot. De eis dat alle dieren
lepto-vrij moesten zijn, maakte het inzenden
gemakkelijk. En doordat ook niet-stamboekdieren welkom waren, bleken de rubrieken
goed gevuld. Er ontstonden daardoor echter
ook wat ‘gaten’ in namen en afstammingen,
maar dat bleek zeker geen belemmering voor
kampioenstitels. Vooral grootinzenders Jan
en Jan Willem Spronk uit Zoeterwoude maakten met hun ‘anonieme’ dieren indruk. ‘Al
vanaf 1955 fokken we roodbonte dikbillen’,
vertelde Jan aan het einde van de keuring.
‘Mijn vader is ermee begonnen, hij gaf het
stokje aan mij door en mijn zoon heeft de

De drie kampioenen van vleesveehouderij Spronk

fokkerij inmiddels ook weer voortgezet.’ Met
stieren uit hun eigen fokkerij verbeterden ze
hun veestapel en dat leverde hen in Hulshorst
twee maal het algemeen kampioenschap op:
bij de mannelijke én bij de vrouwelijke dieren.
Beide kampioenen werden eerder al aangewezen als Mister Toekomst en Miss Toekomst.
Bovendien showden ze de beste bedrijfsgroep voor juryleden Bert van Abeelen,
Harmke Anema en Arend Jan Westerkamp
en kregen het kampioenslint voor de groep
afstammelingen van hun stier Patrick.
Hun anderhalf jaar oude kampioensstier en
ook hun tien maanden oude vrouwelijke
kampioensdier lieten dezelfde opdruk zien.
Veel vlees in de volle breedte van de bil,

een fraaie onderbil, breed over de rug, met
een indrukwekkende voorhand en in haast
ideale conditie met veel fijnheid. Kwaliteiten
die ook andere kampioensdieren bezaten,
maar het niet allemaal in hetzelfde dier wisten
te combineren.
De enorm zware Alex van Vredenburgh van
de familie Te Riele bewoog zich sterk door de
ring en de oudere vrouwelijke kampioen, de
fraai ontwikkelde en lange Knedo Dian van
Marnix Knetemann – om even een paar indrukwekkende voorbeelden te noemen –
werden kampioen en waren op een stamboekkeuring vast nog verder gekomen, maar
konden niet aan de fraai afgemeste uitstraling
van de Spronk-dieren tippen.

Tabel 1 – Kampioenen verbeterd roodbonten keuring Hulshorst (algemeen kampioenen vet)
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categorie

naam dier

afstamming

eigenaar, woonplaats

mannelijke 0-6 maanden
mannelijk 7-12 maanden
mannelijk 1-2 jaar
mannelijk 2 jaar en ouder
vrouwelijk 0-6 maanden
vrouwelijk 7-12 maanden
vrouwelijk 1-2 jaar
vrouwelijk 2 jaar en ouder

—
Bunthoeve Cobus 28
—
Alex van Vredenburgh
—
—
Vd Westhoeve Wanda 138
Knedo Dian

—
Boris van Halfweg
—
Tijger van Vredenburgh
Bunthoeve Silvian 7
Patrick
Urbanus
Leonardus

vleesveehouderij Spronk, Zoeterwoude
mts. J. en A. v.d. Bunt, Dronten
vleesveehouderij Spronk, Zoeterwoude
mts. Te Riele, Vaassen
Van de Pol varkenshouderij, Ermelo
vleesveehouderij Spronk, Zoeterwoude
mts. Westerkamp-van Wezel, Zwolle
Knedostables, Wijdewormer
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Geen paasveetentoonstellingen dit jaar, maar een dag voor Pasen wel
een vleesveekeuring met vrije inzending in Hulshorst. Met 150 dieren
in het boekje en drie rijen dik publiek rond de ring was het een mooi
vleesveefeest op zaterdag 16 april.
TEKST ALICE BOOIJ

Keuring bij Belgisch witblauw:
succes voor Ine en haar nafok

De Belgisch witblauwe kampioenen

De 16 inzenders bij de keuring van de Belgische witblauwen waren vanuit Limburg, NoordHolland tot en met Drenthe naar Hulshorst
gekomen. Het enthousiasme was met zo’n 60
dieren groot en aan het eind van de dag namen verschillende inzenders kampioensdieren
mee naar huis.
De beste zaken deden de gebroeders Jos en
Bertil Horlings. Het eerste eremetaal haalde
hun groep nakomelingen van Engin. Een heel
uniform koppel met breedte in bespiering,
sterk over de rug, met een fraaie onderbil en
fijne staartinplant. In beweging waren ze bovendien heel correct. Eén van de kalveren uit
het groepje was Gebr. Horlings Rosanne, die
bij de vrouwelijke dieren van 4 tot 12 maanden
het kampioenschap binnenhaalde. Ook het
kampioenschap bij de sterk bezette klasse van
oudere koeien was voor de broers. De al veelvuldig gelauwerde Gebr. Horlings Ine (v. Attribut) werd kampioen, maar kwam niet alleen

Ine (v. Attribut) en Rosanne (v. Engin) met team Horlings

naar Hulshorst, ze werd vergezeld door haar in
november geboren stierkalf Engin (v. Engin),
die reserve werd bij de jongste klasse mannelijke dieren. Kampioen werd Michiel van ’t Hul
(v. Imperial) van Gerrit Bonestroo uit Nunspeet.
De zesjarige Ine had nog meer ijzers is het
vuur, ook haar vaarskalf Gebr. Horlings Dushi,
volle zus van stierkalf Engin, presenteerde zich
opmerkelijk. In de jongste vrouwelijke klasse
werd ze reservekampioen, net achter de fijnbespierde Humaine van Oudrenswoude (v.
Hazard) van Mees van Laar uit Barneveld.
De regio rondom Hulshorst kent een aantal
beste fokbedrijven die het niveau van de keuring op een hoger plan brengen. Dat gold ook
voor de kampioen mannelijk van één tot twee
jaar: de zwarte, fijnbespierde Van ’t Staverhul
Black Power (v. General) van Tonnie van Ginkel. Het algeheel kampioenschap bij de stieren
ging niet naar de kampioen in de oudste klasse, Arnold (v. Monarque) van de maatschap
Lankman en Vis, maar naar de kampioen stie-

ren tot een jaar die het meest compleet was:
Ouverture van de Eik (v. Dauphin) van de combinatie Van der Poel en De Herder uit Putte.
Algeheel kampioen bij de vrouwelijke dieren
werd de kampioen van één tot twee jaar: Lavinia van de Schutten (v. Vuiton) van Andries Jan
Reurink uit Oldebroek. Lavinia was het meest
compleet in ontwikkeling, bespiering en sterk
beengebruik en vormde daarmee een prachtig
kampioenskoppel met Ouverture.
Algemeen kampioenen Ouverture en Lavina

Tabel 2 – Kampioenen Belgisch witblauw keuring Hulshorst (algemeen kampioenen vet)

categorie

naam dier

afstamming

eigenaar, woonplaats

mannelijk 0-4 maanden
mannelijk 4-12 maanden
mannelijk 1-2 jaar
mannelijk 2 jaar en ouder
vrouwelijk 0-4 maanden
vrouwelijk 4-12 maanden
vrouwelijk 1-2 jaar
vrouwelijk 2 jaar en ouder

Michiel van ’t Hul
Ouverture van de Eik
Van ’t Staverhul Black
Arnold
Humaine van Oudrenswoude
Gebr. Horlings Rosanne
Lavinia v.d. Schutten
Gebr. Horlings Ine

Impérial
Dauphin
Général
Monarque
Hazard
Engin
Vuiton
Attribut

G. Bonestroo, Nunspeet
mts. Van der Poel-de Herder, Putte
mts. Van Ginkel-van Dijk, Uddel
mts. Lankman-Vis, Hulshorst
Mees van Laar, Barneveld
gebr. Horlings, Ruinen
A. J. Reurink, Oldebroek
gebr. Horlings, Ruinen
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