
Van Milligen, Te Riele en Wittingen grootverdieners in Hulshorst

Brede vrouwelijke top

De twee dagkampioenes bij verbeterd 
roodbont lieten tijdens de Vleesvee Ma-
nifestatie Hulshorst precies zien waar 
het zwaartepunt van de keuring binnen 
de twee sekses lag. Bij het vrouwelijke 
vee was dat bij de jeugd met de tweeën-
eenhalve maand oude Dian 11 (v. Jacobar) 
als dagkampioene. Met haar brede rug, 
fijne bespiering en vlekkeloos gebruik 
van het beenwerk werd de pupil uit de 
stal van Jan Wittingen uit Oosterwolde 
tot rasvoorbeeld verheven. De potentie 
van Dian was groot, maar ze kreeg de ti-
tel beslist niet cadeau. Een naamloos 
kalf met een onbekende afstamming van 
Van Brummelen uit Ederveen was haar 
grootste concurrent. Door haar ruime 
bespiering was ze al kampioene gewor-
den in de categorie vier tot twaalf maan-
den. Ook bemachtigde ze de titel Miss 
Toekomst en versloeg daarvoor Alike 11 
van Wittingen. De in ruime conditie ge-
stoken Leanderdochter was fraai afge-
werkt en flink ontwikkeld.

Het jurykorps was kritisch over het 
beenwerk van de oudere koeien en stond 
voor een moeilijke keuze. Vredenburgh Ni-
colet (v. Ahrend) van Jan te Riele uit Vaas-
sen had veel ruimte in de borst, terwijl 
Dikkie 14 (v. Jarno) van Wittingen meer 
bespiering in haar achterhand had. De 
jury schonk Nicolet de titel en benoem-
de Dikkie met haar stierkalf Divique (v. 
Peter) tot het beste zoogstel.
Bij de mannelijke dieren was het juist de 
rubriek met stieren ouder dan twee jaar 
die imponeerde. Ruim bevleesde, vlot 
stappende stieren maakten het de jury 
lastig. Na lang beraad kozen ze voor een 
naamloze stier met onbekende afstam-
ming van Jan Spronk uit Zoetermeer. De 
stier was van een modern vleestype met 
een aansprekende ronding van de bil. Hij 
wist nipt de brede en sterk stappende 
Wilbertzoon  Donald van Harrie Hutten 
uit Geesteren te verslaan. 
Om de titel Mister Toekomst streden de 
kampioenen Bas (v. Nicoben) van Aalt 

‘Niet zoeken naar verschillen, maar naar overeenkomsten’, schreef de organisatie van de Vleesvee 

Manifestatie Hulshorst in het gezamenlijke voorwoord van de Belgisch-witblauw- en verbeterd-

roodbontkeuring. De overeenkomst: een uitstekende kwaliteit vrouwelijk vee bij beide rassen. 

tekst Florus Pellikaan       video-impressie www.veeteeltvlees.nl

K E U R I N G

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

mannelijk Stephan van Vredenburg 22-11-2012 Tom van het Veerhuis Ahrend J. W. M. te Riele, Vaassen 
Van de Westhoeve 16-11-2012 Arnold Dennis v.d. Westhoeve mts. Westerkamp-Bosch, Zwolle
Sjakie 26-03-2012 Lauritz van Vredenburgh Jarno J. Wittingen, Oosterwolde
Bas 23-02-2012 Nicoben Gigant van Vredenburgh E. J. van de Bunt, Dronten
n.n. 30-09-2010 onbekend onbekend J. A. Spronk, Zoetermeer

vrouwelijk Dian 11 02-01-2013 Jacobar 28 AZ Leon J. Wittingen, Oosterwolde
Van de Westhoeve Roza 4 15-12-2012 Tinus Gert van de Lingenhof mts. Westerkamp-Bosch, Zwolle
n.n. 29-09-2012 onbekend onbekend vof Van Brummelen, Ederveen
Vredenburgh Susan 18-03-2012 Marlex van Vredenburgh Joost van Vredenburgh J. W. M. te Riele, Vaassen 
Alike 11 23-02-2012 Leander van Vredenburgh Leon J. Wittingen, Oosterwolde
Vredenburgh Ronja 23-05-2011 Leander van Vredenburgh Herman v.d. Weteringsh. J. W. M. te Riele, Vaassen 
Dikkie 14 18-05-2010 Jarno Redbill J. Wittingen, Oosterwolde
Vredenburgh Nicolet 10-12-2009 Ahrend onbekend J. W. M. te Riele, Vaassen 

bedrijfsgroepen mts. Westerkamp-Bosch, Zwolle

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

Dian 11 (v. Jacobar 28 AZ), dagkampioene 
vrouwelijk

van de Bunt uit Dronten en Van de West-
hoeve (v. Arnold) van familie Westerkamp 
uit Zwolle, die ook de beste bedrijfsgroep 
showde. Bas was vleestypisch over zijn 
hele lijf, maar miste in de bespiering de 
fijnheid en lengte die Van de Westhoeve 
wel had. Laatstgenoemde mocht zich 
daarom Mister Toekomst noemen. 
De laatste titel, die van de mini’s, ging 
na een kleine rubriek naar de evenredig 
gebouwde en breed bespierde Vreden-
burgh Stephan (v. Tom) van Te Riele.

Verbeterd roodbont

Rastypische vaarskalveren en bevleesde oudere stieren 

De naamloze dagkampioen mannelijk van 
Spronk uit Zoetermeer

18 V E E T E E L T V L E E s  A P R I L  2 0 1 3

VV04_keuring hulshorst.indd   18 18-04-13   14:02



Het was niet voor het eerst dat Albert 
van Milligen succesvol was tijdens de 
Vleesvee Manifestatie in Hulshorst, 
maar dit keer won hij wel heel veel prij-
zen. Vijf van de acht kampioenslinten bij 
het toch al kwalitatief hoogwaardige 
vrouwelijke vee gingen uiteindelijk mee 
naar Harskamp. Met een zeer uniform 
vleestypisch drietal won hij kort na de 
middagpauze ook de titel voor beste be-
drijfsgroep. Het kopdier van de groep, 
Braeckje 29 (v. Kimono), won later op de 
middag het algemeen kampioenschap 
vrouwelijk door de ruime breedtematen 
van schoft, rug en achterhand, fijne 
staartinplant en vlotte stap. Braeckje 29 
had eerder op de dag al de titel gewon-
nen in de leeftijdscategorie één tot twee 

jaar en bleef stalgenote Braeckje 34 (v. Ha-
risson), die eveneens deel uitmaakte van 
de winnende bedrijfsgroep, voor.
De grootste concurrentie om de dagzege 
had Braeckje 29 van Ophelie van Hans Vis 
uit Hulshorst. De Etnadochter verwees 
met veel type in de achterhand en ron-
ding van de ribben Voltige du Fond (v. Ora-
teur) van Gerrit en Andries Jan Reurink 
uit Oldebroek naar de reservestek.
Bij de vaarzen van een half jaar tot een 
jaar streden de volle Héroïquezusjes 
Braeckje 37 en Braeckje 39 van Van Milligen 
om het goud. Eerstgenoemde had een 
uitzonderlijke achterhand, maar stapte 
onvoldoende, waardoor ze de eer aan 
haar zus moest laten. Bij de jongste kalf-
jes won de brede en royaal bevleesde, 

maar ook goed stappende De l’Elevage Ma-
rion (v. Occupant) van Eibert van Engelen 
uit Doornspijk. Ze versloeg met nipt ver-
schil de fijn bespierde Argandochter 
Alice van de Braeck van Van Milligen.   

Dagzege voor bijschrijver
De aansprekende kwaliteit van de vrou-
welijke witblauwen konden de manne-
lijke rasgenoten in Hulshorst niet geheel 
vasthouden. Alle leeftijdscategorieën be-
stonden ook maar uit één rubriek. Het 
dagkampioenschap bij de stieren ging 
nota bene naar een bijschrijver: Plato van 
de Oudeweg (v. Harisson) van Gert-Jan 
Hoekert uit Hulshorst. Twee van de drie 
juryleden kozen voor de stier, die al be-
wezen had over een ruime stap en veel 
vleesaanzet te beschikken. Zijn grote 
concurrent was de jongere kampioen 
Mandensteeg Urbanus van Edwin Ekkels uit 
Nijeveen. De complete Imperialzoon 
toonde zich met zijn ruime gestalte en 
veel breedte een groot potentieel. 
Uit de leeftijdsklasse tussen Plato en Ur-
banus voegde zich verrassend Ramon van 
Hans Vis bij de kampioenen. De Germi-
nalzoon moest vanwege mindere over-
gangen in de rubriek nog opstellen ach-
ter stalgenote Hans (v. Imperial). In de 
finale viel het puntenaantal vanwege 
meer breedtematen toch uit in het voor-
deel van Ramon. Bij de jongste stieren 
ging de hoofdprijs naar Van de Koekendaal 
Fedde (v. Argan) van Hein Steenbreker uit 
Doetinchem, die met veel type in de ach-
terhand en een sterke ruglijn de concur-
rentie de baas was. l 

Het kampioenstableau witblauw met v.l.n.r.: Van de Koekendaal Fedde, Mandensteeg Urbanus, Ramon, Plato van de Oudeweg, Ophelie, 
Braeckje 29, Braeckje 39 en De l’Elevage Marion

Tabel 2 – Rubriekswinnaars Belgisch witblauw in Hulshorst (kampioenen vetgedrukt)

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

mannelijk Van de Koekendaal Fedde 17-11-2012 Argan Canadian Club J. H. G. Steenbreker, Doetinchem
Mandensteeg Urbanus 07-07-2012 Imperial Occupant E. Ekkels, Nijeveen
Ramon 27-07-2011 Germinal Elan J. H. Vis, Hulshorst
Plato van de Oudeweg 26-10-2009 Harisson Orateur G. J. Hoekert, Hulshorst

vrouwelijk Danique 07-12-2012 Germinal Orateur J. H. Vis, Hulshorst
Alice van de Braeck 08-11-2012 Argan Emigre A. van Milligen, Harskamp
De l’Elevage Marion 12-10-2012 Occupant Radar VT E. van Engelen, Doornspijk
Braeckje 39 26-06-2012 Héroïque Harisson A. van Milligen, Harskamp
Braeckje 37 10-06-2012 Héroïque Harisson A. van Milligen, Harskamp
Braeckje 34 12-01-2012 Harisson Sjaka-Zoeloe A. van Milligen, Harskamp
Schuttenforahly 20-11-2011 Occupant Eternel A. J. Reurink, Oldebroek
Braeckje 29 18-07-2011 Kimono Radar VT A. van Milligen, Harskamp
Ophelie 02-03-2009 Etna Occupant J. H. Vis, Hulshorst
Van de Werler Chantal 11-06-2008 Groom Occupant A. N. M. van Dam, Ursem
Irene 05-10-2004 Radar VT Calimero J. H. Vis, Hulshorst

bedrijfsgroepen A. van Milligen, Harskamp

Belgisch witblauw

Albert van Milligen steelt de show met vleestypische dieren
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