Zeeuws fokvertoon
Bernard van Laak twee keer succesvol in Oostburg
Rood en zwart streden op de fokveedag in het Zeeuwse Oostburg zij aan zij. Bij de vaarzen en de oude koeien ging de winst
naar een zwartbonte, maar in de middenklasse was Tulipdochter Rikie 5 haar zwartbonte concurrentes de baas.

B

roeiend heet was het op 16 juli
tijdens de regionale keuring
in het centrum van Oostburg, zowel voor de 37 zwart- en roodbonte
koeien als voor het talrijk opgekomen publiek. Toch weerhield de
bijna tropische temperatuur het
geringe aantal ingezonden dieren
er niet van goede prestaties neer te
zetten.
Elmodochter Tracie 28 van Henk
Bastiaansen uit Groede kwam tijdens het vaarzenkampioenschap
net zoals eerder op de dag in de rubrieken tegenover Kristel 21 (v. Saratoga) van Theo Calus uit Sluis te
staan. Voor de tweede keer koos de
jury de jeugdige Kristel 21 tot winnaar, die hiermee de melktypische
Tracie, die een uitstekende uier
had, achter zich liet. De Saratogadochter, die voorzien was van een
sterke en duurzame uier, blonk
vooral uit in haar fraaie frame dat
veel kracht en jeugdigheid uitstraalde. Het was met name vanwege haar betere frame en de meer uitgesproken ontwikkeling dat de jury
Kristel de eerste plek toekende.

In de middenklasse kwam Theo Calus opnieuw dicht bij de eindzege. Zijn donkere
Holland Companydochter Ellen 11 imponeerde danig met haar sterke en functionele uier. De goede ophanging, zowel voor als
achter, gecombineerd met een uiterst correcte speenplaatsing leverde de fraaie Ellen vrij snel de titel van uierkampioene op.
Toch was de strijd om de kampioenstitel bij
de jonge koeien daarmee nog lang niet gestreden. De roodbonte Rikie 5 (v. Tulip) van
Bernard van Laak uit Hulst passeerde immers evenmin onopgemerkt de revue met
haar gerekte en mooi ontwikkelde lijf. De
finesse in het frame en het ragfijne maar
stevige beenwerk waarop de Tulipdochter
zich stijlvol door de ring bewoog, blonken
uit. Uiteindelijk moest de zwartbonte Ellen, ondanks haar correctere uier, op het
vlak van bovenbouw haar meerdere erkennen in haar roodbonte concurrente zodat
Rikie de titel naar zich toetrok.
Bij de oude koeien kreeg Bernard van Laak
meteen kans op herhaling voor het behalen van de eindzege. Daar mocht zijn Sofia
34 (v. Banner), na selectie door de jury, de titelstrijd aangaan met vierdekalfskoe Irma 8
(v. Cash) van maatschap Broek uit Ossenisse. Deze rijzige Cashdochter presenteerde

Kristel 21 (v. Saratoga), vaarzen- en algemeen kampioene
Productie: 2,03 135 4300 4,16 3,21 LW 105
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Rikie 5 (v. Tulip), kampioene jonge koeien
Prod.: 2,00 319 7572 4,35 3,58 LW 106
haar diepe lijf met glans in de keuringsring en stelde op die manier
haar mooie wigvorm en haar uiterst correcte beenwerk keurig aan
het publiek tentoon. Wat betreft de
uier was de breed en stevig gebouwde Sofia haar echter duidelijk
de baas. Dit gold vooral voor de ophanging en de diepte van de uier,
waarop de Bannerdochter beter
scoorde. Reden voor de jury om Sofia het kampioensrozet bij de oude
koeien toe te kennen.
Tot slot resteerde slechts één
vraag: welke van de drie fraaie keuringsvedettes zou ook het algemeen kampioenschap mogen vieren? Na kort onderling overleg
tussen de juryleden kreeg de jeugdige Saratogadochter Kristel 21 deze titel met volle overtuiging toebedeeld.
Annelies Debergh

Sofia 34 (v. Banner), kampioene oude koeien
Productie: 2,02 433 9650 4,22 3,61 LW 97

