’Ouderwetse’ taf erelen in Twente
Breed deelnemersveld brengt tweehonderdvij ftig zwart- en roodbonten bijeen in Saasveld
Twaalf kampioenes van twaalf verschillende deelnemers. Het
onderstreept het breed gedragen enthousiasme van de Twentse
veehouders voor de fokkerij. Met tweehonderdvijftig dieren
verdeeld over zes keuringsringen herleefden oude tijden.

M

ooi keuringsweer. Dat was
het op zaterdag 28 juni in
Saasveld. Het was droog, de verzengende zon van de weken ervoor was verdwenen en de zo welkome regen viel, maar hield even
in op het juiste moment. Het gebabbel over het keuringsweer, het
droeg bij aan een ouderwets tafereel. Want dat was het in Saasveld
na jaren waarin dierziekten de organisatoren van fokveedagen tot
wanhoop dreven. Het keuringsveld was ingedeeld in zes ringen.
En daaromheen gestald, in lange
rijen en dik in het stro, de tweehonderdvijftig zwart- en honderd
roodbonten. En ja, continu gemaand door omroeper Jan Jurjens
om toch vooral tijdig in de ring te
verschijnen.
Eenvoudig is dat niet wanneer een
forse afvaardiging aan de balie
staat, zoals in het geval van Jos en
Ingrid Knoef uit Geesteren. In de
catalogus stonden veertien dieren
uit de stal van de familie Knoef,
die zonder twijfel over een van de
beste veestapels van Nederland
beschikt. Vooral de combinatie
van uitstekende producties, de
lange rij honderdtonners en het
hogen exterieurniveau maken de
veestapel bijzonder. In Saasveld
zette de Knoefs die reputatie
kracht bij met vijf 1a-dieren. Daaronder — hoe kan het ook anders?
— een moeder met haar dochter.
De achtjarige Pinkpop Star 5 (v.
Pinkpop) won dankzij haar diepe
lijf en zeer goed bewaarde uier
de oudste rubriek, haar dochter
Superstar 25 (v. Lucky Leo) gloreerde bij de jonge koeien.
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Van 1c naar de titel
Ook het vijftien koppen tellende jurykorps sprak in superlatieven over Superstar 25. De krachtig stappende Lucky Leodochter was dan al ver in lactatie, het
verhulde niet de klasse in frame, haar
mooie lengte en de sterke, mooi beaderde
uier. Het algemeen kampioenschap zou
haar niet ontglippen nadat ze even daarvoor de strijd bij de jonge koeien in haar
voordeel had beslecht. In die finale werd
ze geflankeerd door Loolee Zwartje 605 van
Erik en Wilma Slaghuis uit Almelo, een
zeer goed ontwikkelde Lavadochter, die
op grond van de uitstekende achteruier
de krachtige, even gesloten Leentje 120 (v.
Storm) van mts. Jan en Edwin Schröder uit
Geesteren versloeg. Opmerkelijk: beide
eindigden in hun rubriek als 1b. De winnaar van rubriek 10, de sterk gebeende Jelte 428 (v. Design) van Jan Dalenoord uit Enschede, drong wel door tot de finale maar
kon in kracht Leentje niet weerstaan.
Bij de zwartbonte vaarzen zette eveneens
een Lucky Leodochter, Dora 380, de toon.
De witte vaars — een lot uit de loterij en
maar ternauwernood de jeugdjaren overleefd — van Gerrit en Herma Jansen uit
Losser ging stijlvol door de ring, was onberispelijk geuierd en bleef dankzij haar
stijl en lange lijf de baas over Ingrid 14. Deze dochter van Stoneham, eigen aan Hennie en Mia Lenferink uit Geesteren, veroverde de reservetitel dankzij haar
openheid, functionaliteit in uier, benen
en sterk hellende kruis. Daardoor viel opnieuw een Jeltje (de grote en krachtig gebouwde Jeltje 478, van vader Storm) van
Jan Dalenoord buiten de prijzen.
De gitzwarte, harmonieus gebouwde
Lord Lilydochter Oelhorst Coba 800 (uit de
vermaarde Celsiusstiermoeder Coba 565)
van Freek en Bert Luttikhedde uit Ambt
Delden liep eveneens een hoofdprijs mis

Dora 380 (Lucky Leo x Ronald), vaarzenkampioene
Productie: 2,01 161 5153 3,29 3,29 100 l.l.

Ida 8 (Power x Solhill), vaarzenkampioene
Productie: 2,03 151 4700 4,58 3,62 121

Superstar 25 (Lucky Leo x Pinkpop), kamp. jonge koeien
Productie: 2,01 307 8236 5,10 3,70 100

Elsje 50 (v. Tulip), kampioene jonge koeien
Productie: 3,01 342 7807 4,56 3,61 91

Toos 595 (Lord Lily x Sunny Boy),
kampioene oude koeien
Productie: 4,01 334 10.021 5,22 3,81 109

Leentje 463 (Red Mitchel x Rolina’s Rex),
kampioene oude koeien
Productie: 4,03 276 8215 4,08 3,42 88

ronde was het niet Coba 634, maar de in
haar rubriek op 1b geposteerde Margriet
23 (v. Design) van Gerard Weldink en Bert
Roerink uit Enschede die terecht naar de
laatste vier doorstootte. Want Margriet 23
was puntgaaf in uier en benen en ging bovendien met een kampioenswaardige elegantie door de ring. Toch ging het merkwaardig genoeg nog mis. De in dezelfde
rubriek op 1c geëindigde Toos 595 (v. Lord
Lily) van Dinand Schipper uit Vriezenveen
kreeg het kampioenslint, uit oogpunt van
breedte en diepte misschien begrijpelijk
maar geen logische keus, het verschil in
uieraanhechting en type in acht nemend.
Dat de jury er in de middag andere opvattingen na hield bleek eveneens uit de aanwezigheid van Dina 57 (v. Starleader) bij de
laatste vier, want ’s ochtends liep de gekende keuringscoryfee van Jan Dekker uit
Vriezenveen, die vandaag even teer aandeed, nog 1c. De van een hoge en brede
achteruier voorziene Bertha 481 (v. Lava)
van Harrie Levink uit Enschede completeerde het seniorenkwartet.

Vaars met power

in de sterk bezette vaarzenfinale.
Maar de Luttikheddes mochten
nog hopen op een titel met een
van de oudere Lord Lilyzusters uit
Coba 565, namelijk Oelhorst Coba
634. Ze won haar rubriek, was de
favoriete van het publiek en im-

poneerde inderdaad door haar afmetingen. Maar ging de jury van
de ochtendronde niet al te lichtzinnig aan haar horizontale kruispartij en de even korte uier voorbij? Volgens sommigen wel en die
kregen gelijk want in de middag-

Bij een ’ouderwetse’ keuring horen volle
rubrieken met bedrijfscollecties. Daaraan
ontbrak het niet in Saasveld. Bij zwartbont (15 collecties) trok in de finale Knoef
de zege overtuigend naar zich toe vóór de
koeien — voorzien van functionele kruisen en beaderde uiers — van Henk en Jan
Hammink uit Almelo, terwijl de 1a-collectie van maatschap Luttikhedde derde op
tal eindigde. Van de negen roodbonte bedrijfsgroepen troffen Bennie Kampkuiper uit Almelo, Jan, Tonny en Emmy Beukerink uit Fleringen en Herman en
Margreet Schut uit Almelo elkaar. Laatstgenoemden wonnen met hun royaal bespierde, breed gebouwde dieren van de
modernere, melktypische groep van Beukerink.
Tijdens de individuele roodbontkeuring
manifesteerde zich een prachtige roodbontvaars: Ida 8 (v. Power) van Gerrit en
Diana Hinsenveld uit Almelo. Ze paarde
een mooie breedte aan veel jeugd en imponeerde door de sterke, breed opgehangen uier. De bovendien tot algemeen
kampioene gekroonde vaars werd geflan-

keerd door de kleinere Gonda 4100
(v. Reuben) van Henk ter Braak uit
Bornerbroek. Zij kon evenals Ida
bogen op een uitstekende uier,
waardoor ze zich de rankere
Metha 73 (v. Stadel) van Jan en
Dinie Slaghekke uit Hengevelde
van het lijf wist te houden.

Duurzaamheid
In de middenklasse leek Louis
Scholten uit Saasveld met Doetje
131 dicht bij de eindzege. De complete Likesdochter genoot veel
waardering voor haar solide beenwerk, openheid en in zijaanzicht
fraaie uier. De ophangband was
echter beter zichtbaar in de uier
van Elsje 50 van Bé en Ans Huiskes
uit Hertme. Mede daardoor kreeg
de goed stappende Tulipdochter,
die een fractie krachtiger in de bovenlinie mocht, het kampioensrozet opgespeld.
Bij de laatste vier voor de seniorentitel liep de koe met het
mooiste frame van alle zwart- en
roodbonten in Saasveld. Toch
ging de jury terecht aan Subliem Tina 9796 (v. Goldie) van de familie
Blokhuis uit Denekamp voorbij;
de uier rechtvaardigde geen
plaats op de hoogste tree. Agnes 92
(v. Cassius) van Frans Timmerhuis
uit Geesteren was daarvoor wel
een kandidate. Ze mocht meer ribdiepte tonen maar haar lengte, de
hoge achteruier en het voortreffelijke beenwerk boden meer dan
voldoende tegenwicht. Ze was in
meerdere opzichten de gelijke
van Leentje 463 (v. Red Mitchel) van
Albert en Karel Smit uit Markelo
die op grond van leeftijd — Leentje is drie jaar ouder dan Agnes —
kampioene werd. Een keuze voor
duurzaamheid die door de omstanders met instemmend geknik
werd begroet.
Bert de Lange
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