
Dieren van nationaal niveau op vleesveemanifestatie Hulshorst

Focus op vleeskwaliteiten

De keuring in Hulshorst is een mooie 
promotie voor het verbeterdroodbontras 
en zorgt regelmatig voor nieuwe leden. 
De lat voor afstamming ligt dan ook niet 
zo hoog tijdens deze keuring, zodat er 
regelmatig dieren in het boekje staan 
waarvan de vaders en moedersvaders 
niet bekend zijn.
Voor vleesveehouder Jan Spronk uit Zoe-
termeer maakte het niet uit. Vorig jaar 
won zijn naamloze stier het algeheel 
kampioenschap en ook deze keer kwam 
hij met een fraai ontwikkelde, sterk be-
spierde en goed stappende roodbonte 
stier de ring in. In de categorie van één 
tot twee jaar eindigde deze stier op de 
eerste plaats en won ook de titel Mister 
Toekomst. Turbo van Vredenburgh (v. Roc-
co), kampioen bij de mini’s van Jan te 
Riele uit Vaassen en Kobus 3 (v. Jacobar 28 
Az), kampioen bij de stieren tot één jaar, 
van Aalt van de Bunt uit Dronten liet  
hij daarmee achter zich. Voor het alge- 
heel kampioenschap kreeg de stier van 

Er waren weleens meer bezoekers in Hulshorst en ook het aantal dieren op de Vleesvee  

Manifestatie lag in het verleden hoger. Toch was de kwaliteit van de topdieren van landelijk  

niveau. Het zorgde voor discussies bij de jury en zelfs de arbiter moest eraan te pas komen. 

tekst Alice Booij

categorie naam dier geb.datum vader m.vader eigenaar, woonplaats

mannelijk Turbo van Vredenburgh 03-12-2013 Rocco Bjarne J. te Riele, Vaassen
Kobus 3 07-10-2013 Jacobar 28 Az Martijn E. J. van de Bunt, Dronten
Ronald 14-05-2013 David — A. J. A. Velthoen-van Kooten, Fijnaart
Stephan van Vredenburgh 22-11-2012 Tom Ahrend J. te Riele, Vaassen
NN 08-09-2012 — — J. A. Spronk, Zoetermeer
Marinus van Vredenburgh 29-09-2008 Ahrend Donald J. te Riele, Vaassen

vrouwelijk van de Westhoeve Gerieke 17 18-11-2013 Menno 14 Jarno mts. Westerkamp, Zwolle
Aniek 8 03-10-2013 Topjob – J. W. Seinen, Nieuwleusen
Demi 8 23-05-2013 Leander Jarno J. Wittingen, Oosterwolde (Gld.)
Dian 11 02-01-2013 Jacobar 28 Az Leon J. Wittingen, Oosterwolde (Gld.)
Ilse 2 01-10-2012 — — J. A. Spronk, Zoetermeer
Vredenburgh Smitje 30-08-2012 — Bjarne J. te Riele, Vaassen
Silver 24-03-2011 — — J. A. Spronk, Zoetermeer
Margriet 01-09-2010 Red Bill 3 — J. M. F. C. Kouwenberg, Wintelre

Spronk echter te maken met de ‘gewich-
tige’ Marinus van Vredenburgh. De Ahrend-
zoon van Te Riele showt niet de meeste 
ontwikkeling, maar zijn rastype en be-
spiering zijn dik excellent en daarmee 
schreef Marinus naast het kampioen-
schap van twee jaar en ouder ook het 
dagkampioenschap op zijn naam. 

Sterke vrouwelijke rubrieken
Het werd voor Jan Spronk een mooie 
dag. Bij de sterk bezette vrouwelijke ru-
brieken wist hij met de sterk ontwikkel-
de, fijn bespierde en relatief magere  
Silver (v. onbekend) het kampioenschap 
binnen te halen vóór de complete, maar 
iets rijpe Margriet (v. Red Bill 3) van Mark 
Kouwenberg uit Wintelre. Het bleek 
voor Silver ook genoeg voor het dagkam-
pioenschap. 
Bij de vrouwelijke mini’s won Van de 
Westhoeve Gerieke 17 (v. Menno 14) van de 
familie Westerkamp uit Zwolle. De ou-
dere rubrieken met vrouwelijke dieren 

Tabel 1 – Rubriekswinnaars verbeterd roodbont in Hulshorst (kampioenen vetgedrukt)

kenmerkten zich door veel kwaliteit en 
een spannende strijd waarbij de jury 
soms tijd nodig had om tot een goede be-
slissing te komen. Zo won de uitgebalan-
ceerde en sterk ontwikkelde Demi 8 van 
Jan Wittingen uit Oosterwolde het kam-
pioenschap tot één jaar en werd verko-
zen tot Miss Toekomst. De jeugdige Vre-
denburgh Smitje van Te Riele stapte zeer 
overtuigend door de ring naar het kam-
pioenschap van één tot twee jaar. 

Marinus van Vredenburgh (v. Ahrend), 
dagkampioen mannelijk

Silver (v. onbekend), dagkampioene 
vrouwelijk

Verbeterd roodbont

Silver van Jan Spronk uit Zoetermeer wint goud
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Tabel 2 – Rubriekswinnaars Belgisch witblauw in Hulshorst (kampioenen vetgedrukt)

Spannend werd het bij de Belgische wit-
blauwen aan het eind van de dag toen  
arbiter Dré de Beer de juryleden moest 
helpen bij het benoemen van de dag-
kampioene vrouwelijk. Het ging hierbij 
om de kampioene en de reservekampi-
oene bij de vrouwelijke dieren ouder dan 
twee jaar. Ophelie (v. Etna), de kampioene 
van vorig jaar, van Hans Vis uit Hulshorst 
en Racee Fontaine, een fijnbespierde, ras-
typische dochter van Germinal van Jos 
en Tom Boerkamp uit Beemte-Broekland 
zorgden in de rubriek ook al voor verde-
ling van het jurycorps. Ophelie gooide 
haar enorme massa, ontwikkeling en 
ronde bil in de strijd en wist het nipt 
voor de luxere en lange Racee te winnen 
dankzij haar betere beengebruik. 
Dat beenwerk was de hele dag al onder-

werp van gesprek. ‘Het is echt een aan-
dachtspunt’, vond jurylid Wim van 
Heeswijk. Over de kampioenen overi-
gens niets dan lof, zij waren van topni-
veau. Zoals bijschrijver Nellie van Albert 
Soede uit Ter Aar. Deze Adadjiodochter 
combineerde ontwikkeling met breedte 
en fijnheid en werd kampioene bij de 
vrouwelijke dieren van één tot twee jaar. 
Nog zo’n imponerende kampioene was 
Van de Rieten Jura van Lammert Polinder 
uit Nunspeet. De Rowandochter viel niet 
alleen op dankzij haar moderne, brede 
bil, maar vooral ook door haar lengte en 
enorme bespiering over de rug, waarmee 
ze kampioene werd bij de vrouwelijke 
dieren van 6 tot 12 maanden. In de  
jongste vrouwelijke rubriek waren het 
stalgenoten Schutten Gemma (v. Argan) en 

Belgisch witblauw

Arbiter helpt dagkampioene vrouwelijk fokvee benoemen

categorie naam dier geb. datum vader m.vader eigenaar, woonplaats

mannelijk Bart 36 18-10-2013 – – A. van Milligen, Harskamp
Platriz v.d. Oudeweg 24-06-2013 Plato – G. J. Hoekert, Hulshorst
Gerwin 26-04-2012 Imperial Fiacre familie Schuurman-Pannekoek, Oene
Hans 11-12-2011 Imperial Emigre J. H. Vis, Hulshorst

vrouwelijk Schutten Hannah 22-01-2014 Occupant Eternel A. J. Reurink, Oldebroek
Schutten Gemma 13-11-2013 Argan Orateur A. J. Reurink, Oldebroek
Van de Rieten Jura 19-06-2013 Rowan Fiacre L. Polinder, Nunspeet
Schutten Gaby 02-05-2013 Argan Occupant S. Doornewaard, Oosterwolde (Gld.)
Nellie 22-10-2012 Adajio Dartagnan A.Soede, Ter Aar
Mum van ’t Woud 16-05-2012 Heroique Flash familie Schuurman-Pannekoek, Oene
Racee Fontaine 5-10-2011 Germinal Genièvre J. M. Boerkamp, Beemte-Broekland
Sprengenhoeve Ilona 07-03-2011 Adajio Eternel L. Polinder, Nunspeet
Ophelie 02-03-2009 Orateur Lasso A. J. Reurink, Oldebroek

bedrijfsgroepen mts. Van Ginkel-van Dijk, Uddel

Schutten Hannah (v. Ocupant) van Gerrit 
en Andries Jan Reurink uit Oldebroek 
die het elkaar lastig maakten. De twee 
maanden jongere Hannah was voorzien 
van veel fijnheid, Gemma liet nog meer 
vlees en luxe zien en was ook zeer sterk 
in de aansluitingen en de rug en  
daarmee werd Gemma kampioene met  
Hannah op de reserveplaats.

Sterke stieren 
De stieren waren krap in aantal, maar de 
kwaliteit was prima. In de jongste cate-
gorie was het de luxe en van een fraaie 
onderbil voorziene Bart 36 van Albert 
van Milligen uit Harskamp die overtui-
gend kampioen werd. Een categorie ou-
der wist Platriz van de Oudeweg van Gert-
jan Hoekert uit Hulshorst te imponeren 
met een zeer fraaie, zeer brede bil, 
breedte in de voorhand en ook nog eens 
een sterk gebruik van de benen. Zonder 
twijfel werd hij kampioen bij de stieren 
van 6 en 12 maanden.
In de categorie van één tot twee jaar was 
het Imperialzoon Gerwin van Gerwin 
Schuurman uit Oene die het rood-wit-
blauwe lint kreeg omgeknoopt, dankzij-
een fraaie kruispartij en breedte in de 
voorhand. Bij de oudere stieren kwam 
Hans van Vis als enige in de ring en werd 
dus heel gemakkelijk kampioen. Voor 
het algemeen kampioenschap kwam 
deze Imperialzoon niet in aanmerking. 
Dat was zonder enige twijfel voor Plat-
riz, die daarmee in de voetsporen van 
zijn vader Plato trad. l

De kampioenen bij de Belgische witblauwen met v.l.n.r.: Schutten Gemma, Van de Rieten Jura, Nellie, Ophelie, Hans, Gerwin,  
Platriz van de Oudeweg, Bart 36
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