KEURING NVM VERBETERD ROODBONT

Titels mooi verdeeld
bij verbeterd roodbont
Het algemeen kampioenschap bij verbeterd roodbont werd op de NVM toegewezen aan de oudste
kampioenen uit de rubrieken: Jacob bij de stieren
en Zaskia bij vrouwelijk.
TEKST WIM VEULEMANS

Tabel 1 – Rubriekswinnaars verbeterd roodbont NVM 2022 (kampioenen vetgedrukt)

categorie

naam

mannelijk tot 4 mnd.
mannelijk 4-8 mnd.
mannelijk 8-12 mnd.
mannelijk 12-18 mnd.
mannelijk 18-24 mnd.
mannelijk 2-3 jaar
mannelijk +3 jaar
vrouwelijk tot 4 mnd.
vrouwelijk 4-12 mnd.

Naut van de Jacobushoeve
Goldino van Vredenburgh
Knedo Falcon
Kouwhoeve Hans
Boef van de Jacobushoeve
Jacob van de Loevesteinhoeve
Stijn van Halfweg
Kato Nz
Alexia
Gerrie van Vredenburgh
vrouwelijk 12-18 mnd.
Wilhelmina van het Graafschap
vrouwelijk 18-24 mnd.
Knedo Daisy Duke
vrouwelijk 2-3 jaar
Knedo Daphne
vrouwelijk 3-4 jaar
Elsa
vrouwelijk 3-4 jaar
Zaskia van Vredenburgh
zoogstellen
Madelief 11 van de Jacobushoeve
met kalf Madelief 21
bedrijfsgroep vaarzen
Alexia, Renate 6 en Renate 5
afstammelingen van 1 koe Kelly: Flavio, Florian, Fee en Fiona v. Halfweg
afstammelingen van 1 stier Alexia, Renate 6 en Renate 5
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vader

eigenaar

Stijn
Andy
Arend
Norbert
Norbert
Maarten
Tarik
Latorro
Jacob
Arnold
Ronald
Remco
Astrix Fan
Jacqueline’s Topjob
Wijnand
Gontinus
Stijn
Jacob
Hendrik
Jacob

G. B. M. van Abeelen, Dorst
J. W. M. te Riele, Vaassen
Knedostables, Wijdewormer
C. de Graaf, Amsterdam
G. B. M. van Abeelen, Dorst
T. Veerman, Zuidoostbeemster
G. B. M. van Abeelen, Dorst
vof Nagel, Putten
De Schermer Dyke, Grootschermer
J. W. M. te Riele, Vaassen
C. de Graaf, Amsterdam
Knedostables, Wijdewormer
Knedostables, Wijdewormer
De Schermer Dyke, Grootschermer
J. W. M. te Riele, Vaassen
G. B. M. van Abeelen, Dorst
De Schermer Dyke, Grootschermer
T. Veerman, Zuidoostbeemster
De Schermer Dyke, Grootschermer

D

e titels bij verbeterd roodbont werden door juryleden Corné van der
Ven, Evert Rozendaal en Marinus
van Mourik mooi verdeeld. De drie juryleden hadden meer dan hun handen vol aan
de vele rubrieken, maar kweten zich goed
van hun taak. Bovendien werd de toelichting bij hun keuzes gewaardeerd, deze was
helder en to-the-point.
Het was even voor vieren toen de driekoppige jury de twee-en-een-half jaar oude Jacob
van de Loevesteinhoeve aanduidde als algemeen
kampioen mannelijk. De Maartenzoon pakte eerder al de titel bij mannelijk ouder dan
twee jaar. De stier is gezamelijk eigendom
van Theo Veerman en Jord Schermer (Schermer Dyke), maar gefokt door Johan van der
Ven. Jacob showde een compleet plaatje en
veel rastype, aldus de jury. Stijn van Halfweg,
een Tarikzoon van Bert van Abeelen, maar
gefokt door Veerman, werd reservekampioen. Stijn showde veel massa en veel hardheid in zijn bouw.
De vrouwelijke evenknie van Jacob op het
hoogste podium in Mariënheem was de zes
jaar oude, maar jeugdig ogende Zaskia van
Vredenburgh (v. Wijnand 29). Zaskia zorgde
voor haar eigenaar Jan te Riele uit Vaassen
voor winst bij de koeien ouder dan twee
jaar en het algemeen kampioenschap. Veel
lengte en breedte in combinatie met een
fraaie ronding in de bil overtuigde de jury
om tweemaal voor haar te kiezen. De jury
duidde in deze leeftijdsgroep Elsa aan als
reservekampioen. De dochter van Jacqueline’s Topjob Az, eigen aan De Schermer
Dyke uit Grootschermer, deed dat met veel
luxe en was nagenoeg foutloos in de bouw.
De derde rubriekswinnaar was de jongste
koe in deze groep, Knedo Daphne van Knedostables uit Wijdewormer. Deze nakomeling
van Astrix Fan showde veel fijnheid en
eveneens weinig fouten in de bouw, aldus
de jury.

Dubbel voor Knetemann
Enkel Knedostables van Marnix Knetemann
wist uiteindelijk twee kampioenstitels mee
te pakken richting Wijdewormer. Zijn Knedo
Falcon (v. Arend) showde zich in stevige
conditie, maar won met een mooie breedte
en bespierde schouderpartij het kampioen-
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Jacob van de Loevesteinhoeve, algemeen
kampioen en kampioen mannelijk +2 jaar

Zaskia van Vredenburgh, algemeen kampioen
en kampioen vrouwelijk +2 jaar

Kouwhoeve Hans, Mister Toekomst en
kampioen mannelijk 1-2 jaar

Knedo Falcon,
kampioen mannelijk 4-12 maanden

schap mannelijk van vier tot twaalf maanden. De reservetitel was voor de andere
rubriekswinnaar, Goldino van Vredenburgh
(v. Andy), een correcte, jonge stier met een
best gebruik van het beenwerk. Goldino is
gefokt in de stal van Te Riele.
Stalgenote Knedo Daisy Duke deed hetzelfde
voor Knetemann bij vrouwelijk van een tot

twee jaar. Deze bijna twee jaar oude Remcodochter showde zich meer dan fraai, met
veel kwaliteit en breedte in de broek. Wilhelmina van het Graafschap, een Ronalddochter met veel fijnheid, lengte en een harde
bouw, en eigen aan de familie De Graaf uit
Amsterdam, was haar secondante als reservekampioen.
In de jongste rubrieken, jonger dan vier
maanden, was bij mannelijk het hoogste
podium voor Naut van de Jacobushoeve, een
jonge Stijnnakomeling met een plus aan
rastype en bespiering. Naut is een telg uit
de stal van Bert van Abeelen uit Dorst.
Nummer twee in deze rubriek en meteen
ook reservekampioen was de massaal ontwikkelde Jan van de Oude Smitse van de familie De Smit uit Amstelveen.
Bij de vrouwelijke mini’s was er winst voor
Kato Nz van vof Nagel uit Putten. Deze jonge
Latorrodochter demonstreerde veel lengte,
rastype en een meer dan fraaie achterhand.
Hier was de reservetitel voor de fraai bespierde Stijndochter Madelief 21 van de Jacobushoeve van opnieuw Van Abeelen.

Miss en Mister Toekomst
De Schermer Dyke uit Grootschermer pakte
dan weer de kampioenstitel bij vrouwelijk
van vier tot twaalf maanden. Hun Alexia,
een dochter van de algemeen kampioen
Jacob, combineerde fijnheid in de bouw
met een goed gebruik van de benen. Ze
benaderde het rastype verbeterd roodbont
tot een bijna perfect niveau. De jury verkoos haar ook als Miss Toekomst, uit alle
kampioenen tot twee jaar. Hiermee volgt ze
haar moeder op, die op de vorige NVM in
Zwolle deze titel pakte. De reservetitel was
in de leeftijdsgroep van vier tot twaalf
maanden voor Gerrie van Vredenburgh. De
dochter van Arnold uit de stal van Jan te
Riele showde een fijne bespiering en een
sterke bouw in de ruglijn.
Mister Toekomst werd Kouwhoeve Hans van
de familie De Graaf. Deze jaarling pakte
ook al de titel in de leeftijdsgroep van een
tot twee jaar. De jury bejubelde Hans als
een stier met veel toekomst. Zijn sprekende
rastype en jeugdige uitstraling waren daarbij een duidelijke pro. Naast hem stond Boef
van de Jacobushoeve, opnieuw van Van Abeelen. De Norbertzoon werd als reservekampioen verkozen onder meer vanwege zijn
fijnheid en heel beste klauwen.
Aan het eind van de keuringsdag en voor
het aanduiden van de kampioen volgde nog
een aantal groepsdemonstraties. De winnende bedrijfsgroep vrouwelijk bestond uit
alleen dochters van Jacob en was eigen aan
De Schermer Dyke. Niet zonder enige verbazing was ook het beste lot nakomelingen
van één stier voor De Schermer Dyke met
als vader … Jacob. De groep nakomelingen

Kato Nz,
kampioen vrouwelijk 0-4 maanden

Knedo Daisy Duke,
kampioen vrouwelijk 1-2 jaar

Alexia, Miss Toekomst en kampioen vrouwelijk
4-12 maanden

Naut van de Jacobushoeve,
kampioen mannelijk 0-4 maanden

van één koe was dan weer voor fokker Veerman met nakomelingen van Kelly van Halfweg, alle met Hendrik van de Valkenweide
als vader. De winst bij de zoogstellen was
tot slot voor Madelief 11 met haar dochter
Madelief 21 (v. Stijn). Beide plaatsten zich al
eerder voor Van Abeelen op de tweede
plaats in hun eigen rubriek. l
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