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Keuring 22 juni 2014 
Op zondag 22 juni 2014 hielden wij op de Country Fair in Aalten de 2e keuring van vereniging 
Holland Dexter. Keurmeester was Jay Hunt uit Engeland. Zij heeft meer dan 25 jaar ervaring 
met het keuren van Dexters. In Engeland zijn vooral de door haar gefokte stieren, met het 
Saltaire prefix, populair. Ze werd geassisteerd door onze ‘eigen keurmeester” Gert ten Have. 
 
Om 11 uur begon de keuring van de kalveren. Er waren 6 inzendingen, zowel hoog- als 
laagbenig, rood en zwart. De meeste kalveren waren nog zogend. Ze werden samen met de 
koe door de keuringsring geleid. Eerst liepen de koeien met kalveren op volgorde van 
catalogusnummer (leeftijd) door de ring. Na enkele rondjes moesten de dieren zich opstellen 
en werden de keuringsdieren een voor een bij Jay Hunt geroepen. Hierbij bekeek ze de 
dieren uitgebreid. Af en toe werd er een aanvullende vraag gesteld. Nadat alle dieren 
individueel bekeken waren mochten de dieren weer op volgorde van catalogusnummer hun 
ronde maken. Na enkele rondjes werden de dieren op volgorde gezet. Na nog eens langs de 
dieren op gelopen te zijn werd de volgorde bevestigd door Jay Hunt. 
Vervolgens motiveerde ze haar keuze en werd er aan ieder dier even aandacht besteed. 
Gert ten Have zorgde voor de vertaling en gaf her en der aanvullingen. 
De volgende categorieën werd dezelfde werkwijze gehanteerd. Hieronder vindt u de 
resultaten (top 3 van iedere groep). 

 
Gekeurd werd in 5 rubrieken: 
Categorie 1: Kalveren tot 6 maanden: 6 inzendingen 
1e (Rosenkamp) Bart (eigenaar H. Rosenkamp, Raalte) 
2e PorcPrunus Nico (eigenaar A. Scholten en N. Steintjes, Wehl) 
3e (Kruitbosch) Rianne (eigenaar A. Kruitbosch, Terwolde) 
 
Categorie 2: Vrouwelijk jongvee vanaf 6 maanden: (7 inzendingen) 
1ste Nieuw Bredenhorst Benthe (eigenaar HR. Snel, Heino) 
2de Porikhoeve Maartje (eigenaar R. Franke, Lonneker) 
3de Stargate Sage (eigenaar M.&A. Schrijver, Raalte) 
 
Categorie 3: Pinken en koeien met kalf: (5 inzendingen) 
1ste (Kruitbosch) Rita (eigenaar A. Kruitbosch, Terwolde) 
2de (Kruiswijk) Moon (eigenaar A. Scholten en N. Steintjes, Wehl) 
3de De Kogel Theresia (eigenaar H. Rosenkamp, Raalte) 
 
Categorie 4: Droogstaande koeien: (3 inzendingen) 
1ste Nieuw Bredenhorst Brenda (eigenaar HR. Snel, Heino) 
2de PorcPrunus Noor (eigenaar A. Scholten en N. Steintjes, Wehl) 
3de De Lindehof Iris (eigenaar A. Slagter, Blesdijke) 
 
Categorie 5: Stieren: (3 inzendingen) 
1ste Lukas (eigenaar A. Slagter Blesdijke) TEVENS DAGKAMPIOEN 
2de Mauhin Oakley (eigenaar A. Kingma en T. Zwiers, Dalfsen) RESERVEKAMPIOEN 
3de Boerhoes Barack (eigenaar M. Henzen, Alphen (gld)) 
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Na de keuring van de stieren werden alle nummers 1 uit de rubrieken uitgenodigd in de ring 
te verschijnen. Er betraden 5 dieren de ring. Na enige tijd werd duidelijk dat de beste stier 
Lukas van Albert Slagter dagkampioen was. De nummer 2 in zijn categorie Mauhin Oakley, 
werd verzocht ook in de ring te komen om te bepalen wie reservekampioen zou worden. 
Oakley had de kwaliteit in huis om de vrouwelijke dieren te verslaan en werd 
reservekampioen. De beide stieren sprongen er qua kwaliteit echt uit ten opzichte van de 
rest. “Daar kun je in Engeland ook mee op een keuring verschijnen” aldus Jay Hunt. 
 
 

 
Op de foto het kampioenschap met alle dieren die eerste waren in hun categorie. In het 
midden Lukas van Albert Slagter, de latere kampioen. Het rode kalf is van Rikus Snel. 

 
 


