KEURING NVM BELGISCH WITBLAUW

Opnieuw prijs
voor Jamila

Beide titels in het algemeen kampioenschap bij
Belgisch witblauw gingen op de NVM richting
Krakehoeve in Weert. Voor Jamila van Krakehoeve
(v. Jet-Set) was het de tweede keer winst op de NVM.
TEKST WIM VEULEMANS

Tabel 1 – Rubriekswinnaars Belgisch witblauw NVM 2022 (kampioenen vetgedrukt)

categorie

naam

vader

eigenaar

mannelijk 6-12 mnd.
mannelijk +12 mnd.
vrouwelijk –6 mnd.

Winslow ut de Groe
Danillo van Krakehoeve
Tess van de Biezen
Van ’t Staverhul Alabama
Humaine van Oudrenswoude
Roma van Terbeck
Oeuvrée van de Eik
Kysha van de Grotewaard
Sientje van Boszicht
Polly Van Daisel
Jessie van de Grotewaard
Jamila van Krakehoeve
Van ’t Staverhul Elle
Jessie van de Grotewaard
met kalf Jenny

Fly
Dauphin
Apollo
Darko
Hazard
Darko
Amoureux
Persan
Hazard
Galant
Fly
Jet
Argan
Fly
Abusif

J. W. M. te Riele, Vaassen
vleesveebedrijf Krakehoeve, Weert
vleesveebedrijf Van Erp, Aarle Rixtel
mts. Van Ginkel-van Dijk, Uddel
Mees van Laar, Barneveld
A. van Milligen, Harskamp
H. en J. van den Beucken, Kessel (L.)
mts. Vonk, Noordeloos
E. G. J. van Mierlo, Someren
B. Hoogeveen, Dreumel
mts. Vonk, Noordeloos
vleesveebedrijf Krakehoeve, Weert
mts. Van Ginkel-van Dijk, Uddel
mts. Vonk, Noordeloos

vrouwelijk 6-12 mnd.
vrouwelijk 12-20 mnd.

vrouwelijk 20-32 mnd.
vrouwelijk + 32 mnd.
zoogstellen

bedrijfsgroep
afstammelingen van 1 koe Van ’t Staverhul Elle
afstammelingen van 1 stier

18

Vidal

mts. Hunnekens, Grashoek
mts. Van Ginkel-van Dijk, Uddel
mts. Horlings, Beemte Broekland

J

uryleden Stĳn Veulemans en Eric van
de Pol feliciteerden in Mariënheem
meermaals de deelnemers van een
aantal sterkgevulde rubrieken. Zeker bĳ
vrouwelĳk was de kwaliteit van de kopnummers sterk en correct. Daarentegen
was de oogst bĳ de stieren vrĳ beperkt.
Slechts acht stieren waren uiteindelĳk op
de NVM aanwezig, verdeeld over twee rubrieken. De titel bĳ de jongste groep van
zes tot twaalf maanden was voor Winslow
ut de Groe, een zoon van Fly. De elf maanden oude stier van de familie Te Riele uit
Vaassen showde een enorme ontwikkeling met correct beenwerk en fĳnheid. De
reservetitel was voor Michiel van ’t Hul, een
Impérialzoon van de familie Bonestroo uit
Nunspeet.
De zowel in stand als in beweging correcte
en enorm bevleesde, brede Danilo van Krakehoeve (v. Dauphin) won voor vleesveeedrĳf
Krakehoeve uit Weert overtuigend het kampioenschap mannelĳk ouder dan een jaar
alsook het algemeen kampioenschap. De
reservetitel kwam in handen van maatschap Hunnekens uit Grashoek. Hun Toscanzoon Best van Maris kreeg met een correcte bouw de oranje band om.

Nationale winst voor Jamila
Ook de winst van het algemeen kampioenschap vrouwelĳk was voor Van de Kruĳs en
Krakehoeve. Drie jaar na de winst bĳ vrou-
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Jamila van Krakehoeve, algemeen kampioen
vrouwelijk en kampioen ouder dan 32 maanden

Jessie van de Grotewaard,
kampioen vrouwelijk 20-32 maanden

verrassend won Jamila zowel het kampioenschap vrouwelijk ouder dan 32 maanden als het algemeen kampioenschap. De
reservetitel bij vrouwelijk ouder dan 32
maanden was voor een andere reekswinnaar, Van ’t Staverhul Elle. Deze Argandochter
van maatshap Van Ginkel-van Dijk uit Uddel showde fijnheid in bot en bespiering en
een vlotte stap. De zeven jaar oude koe won
samen met een groep uniforme, bevleesde
nakomelingen later ook nog de rubriek lot
nakomelingen van een koe.
In de jongste rubriek (nul tot zes maanden)
was er telkens kampioenswinst voor een
Darkodochter. In de rubriek jonger dan zes
maanden was de winst voor Van ’t Staverhul
Alabama, opnieuw van maatschap Van Ginkel-van Dijk uit Uddel. Het jonge vaarskalf
toonde fijnheid in de bespiering en in het
beenwerk alsook vleesexpressie in rug en
voorhand. Haar secondante in de rubriek
was Sascha 1. Deze Oularedochter van de
familie Van der Ven uit Bruchem werd met
veel finesse reservekampioen in deze rubriek. De andere reekswinnaar in dit kampioenschap was Tess van de Biezen van vleesveebedrijf Van Erp uit Aarle Rixtel. De in
de achterhand en rug mooi bevleesde vaars
is een dochter van de eigengefokte Appolo
van de Biezen, zelf een zoon van Jet-Set.

Van ’t Staverhul Alabama,
kampioen vrouwelijk 0-6 maanden

Danillo van Krakehoeve, algemeen kampioen
mannelijk en kampioen ouder dan 12 maanden

Fijn vrouwelijk

Oeuvrée van de Eik,
kampioen vrouwelijk 12-20 maanden

Roma van Terbeck,
kampioen vrouwelijk 6-12 maanden

welijk van zes tot twaalf maanden was het
opnieuw prijs voor de indrukwekkende
Jamila van Krakehoeve. De bijna vier jaar oude
Jet-Setdochter showde op de nationale keuring een correct en compleet plaatje, met
fijne, maar brede vleespartijen vanuit de
achterhand richting de schouder. Daarboven is ze feilloos in de stap. Niet geheel

Roma van Terbeck, ook een Darkotelg, pakte
dan weer de winst in de rubriek van zes tot
twaalf maanden. Haar breedte in de achterhand, elegantie en mooie staartinplanting
zorgden voor de winst voor de familie Van
Millegem uit Harskamp. De reservekampioen kwam bovendien uit dezelfde stal:
Rebbles van Terbeck – ook een dochter van
Darko – toonde misschien nog wel meer
breedte en bespiering, maar ook minder
kwaliteit in het beenwerk. Er was ook in
deze leeftijdsgroep winst voor Mees van
Laar uit Barneveld. Zijn Humaine van Oudrendswoude (v. Hazard) demonstreerde een
compleet plaatje met een sterk uitgebouwde schouderpartij met een enorme filet op
de schouder.
Finesse in de bouw, een mooie achterhand
en een rijk gevulde voorhand zijn dan weer
kwaliteiten die Oeuvrée van de Eik, eigen aan
Jeroen van den Beucken uit Kessel, de kampioenstitel brachten bij de vaarzen van
twaalf tot twintig maanden. De reservetitel
was hier voor Sientje van Boszicht. Deze anderhalf jaar oude dochter van Hazard, in
eigendom van de familie van Mierlo uit
Someren, toonde sterk beenwerk in Mariënheem en daarnaast breedte in de rug en
voorhand. De derde reekswinnaar in deze
leeftijdscategorie was Kysha van de Grotewaard, een fijne Persandochter met een
opvallend goedgevulde achterhand.

Winslow ut de Groe,
kampioen mannelijk 6-12 maanden

De laatste rubriek, van 20 tot 32 maanden,
werd gewonnen door Jessie van de Grotewaard
van maatschap Vonk uit Noordeloos. De
Flydochter showde een enorme ontwikkeling en een sprekende finesse met een elegante bespiering. De reservetitel was hier
voor Polly van Daisel, een Galantdochter van
fokbedrijf Van het Waterland uit Ewijk.
Polly showde kracht en ontwikkeling en
rekende in haar rubriek na een intensieve
strijd en na tussenkomst van een derde
jurylid af met haar opponente Xinthia (v.
Futé) van Ronald Wolters uit Lievelde.
Het fokbedrijf Van Maris van maatschap
Hunnekens won meer dan verdiend het
bedrijfslot, terwijl Stal de Werler van vof
Boerkamp het lot nakomelingen van een
stier met Vidal als vader won. Daarin toonde de jury ook zijn waardering voor de twee
andere groepen met speciale aandacht voor
vleesveebedrijf Van Erp, die met een lot van
een eigengefokte stier, Apollo, deelnam. l
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