K E U R I N G

Van der Wekken kaapt veel prijzen weg op fokveedag Hellevoetsluis

Martha 93 op herhaling
Met drie individuele titels, het dagkampioenschap en de beste
bedrijfsgroep was Cees van der Wekken uit Maasdam de grote
winnaar in Hellevoetsluis. De kwaliteit in de middenklasse en bij
de senioren deed het kleine aantal koeien vergeten.
tekst Florus Pellikaan

D

e fokveedag van de Zuid-Hollandse Eilanden in Hellevoetsluis kon dit jaar
net geen zestig koeien in de catalogus noteren. Door de eerder gehouden keuring
in Colijnsplaat ontbrak het aan Zeeuwse
deelname. Met name de vaarzenklasse
had daardoor moeite het traditionele niveau te halen. De middenklasse en de senioren daarentegen leverden kwaliteit.
Bij de senioren gaven Jaap en Adwin
Swank een visitekaartje af. In beide rubrieken waren zowel de 1a’s als de 1b’s
afkomstig uit de Nieuw-Beijerlandse stal,
waardoor een dubbelslag in het verschiet
lag. De juryleden Henk Lutke Willink en
Huub Peek heroverwogen hun keuzes
echter na het middaguur. Ze haalden niet
de spijkerharde en feilloos bewegende
Corrie 14 (v. Spirando) of de langgerekte en
malse Jantje 71 (v. Design) van Swank naar
het midden van de ring, maar de 1c, Sjoukje 228. De ruim gebouwde Aarondochter
van Halling en Adriaan Biesheuvel uit Hekelingen had gedurende de dag meer vulling in haar achteruier gekregen en de
voorzichtige stap werd haar vergeven. Ze
greep daardoor de reservetitel, ten koste
van de melktypische en hoog geuierde
Hunterdochter Marjo 76 van Swank. Het
kampioenslint ging naar Swanks laatste
troef: Frida 85 (v. Boss Iron), vanwege haar
sterke skelet en vast aangehechte uier.

Halfzusjes drukken stempel
Domineerde Swank bij de oudere koeien,
in de middenklasse was Cees van der
Wekken uit Maasdam met drie koeien
oppermachtig. De sympathieke en sterk
stappende Rika 180 (v. Lucky Mike) van
Arie en Wouter van der Kooij uit Abbenbroek en de melkrijke en harde Ria 28 (v.
December) van Sander en Marianne Vijverberg uit Strijen konden daar geen verandering in brengen. Ook de sterk gebouwde Joltdochter Nellie 277 van Jan,

Ineke en Jan-Willem Hoftijzer uit Zwartewaal moest het hoofd buigen voor het
trio uit Maasdam. Verrassend was wel de
volgorde binnen het drietal. Onder het
publiek was de uitgebalanceerde Guurtje
264 (v. Stormatic) met haar vast aangehechte vooruier en sterke stap populair.
De jury verkoos verrassend de rastypische
en melkrijke Carla 98 (v. Strunz) met haar
hoge achteruier tot reservekampioene,
ondanks haar beperkte capaciteit. De chique Martha 93 (v. Goldwyn) was de meest
stijlvolle koe van de keuring, die daarbij
beschikte over ragfijn beenwerk. Vorig
jaar greep ze de vaarzentitel en ondanks
haar wat royale uier won ze nu het goud
in de middenklasse en later ook het algemeen kampioenschap. Van der Wekken
leverde ook de beste bedrijfsgroep.
In de kampioenskeuring vaarzen was duidelijk sprake van meer spreiding, in eigenaren en in kwaliteiten. De sterk gebouwde Gerda 95 (v. Joshua) van Hoftijzer en de
harmonische en sterk stappende Jans 88
(v. BWM Harry) van Biesheuvel moesten
door kleine foutjes in uier vroegtijdig de
ring verlaten. Datzelfde gold voor de massale Lucky Stardochter Guurtje 274 van
Van der Wekken. Dicht bij de prijzen was
Harmonika 23 (v. Talent) van Vijverberg
door haar fraaie rib en gewenste kruisconstructie. Door een lichte bolling in de
uier kwam ze toch niet verder dan een
eervolle vermelding.
‘s Morgens in de rubriek nam de zeer
goed geuierde Goldwyndochter Guurtje
270 (halfzus van Guurtje 274, Guurtje 264
en KI Kampens fokstier Unlimited) van
Van der Wekken afstand van de beter bewegende en krachtige Bea 95 (v. Lemmer)
van Hoftijzer. Net na de pauze pakte
Guurtje ook de uierprijs, waardoor het
vaarzenkampioenschap binnen handbereik leek. In de eindstrijd koos de jury
toch alsnog voor het beenwerk van Bea. l

Bea 95 (v. Lemmer), kampioene vaarzen
Prod.: 2.01 205 5663 4,18 3,41 lw 100 l.l.

Martha 93 (v. Goldwyn), algemeen kampioene
Prod.: 1.11 345 11.150 3,84 3,39 lw 109

Frida 85 (v. Boss Iron), kampioene oud
Prod.: 3.05 318 10.038 4,35 3,40 lw 98
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