Sonni’s familief eest in Eibergen
Roodbont jong en zwartbont oud im poneren op fokveedag Oost-Gelderland
Zestig koeien stapten tegelijkertijd rond in de finalestrijd op de
fokveedag Oost-Gelderland. Het imposante beeld gaf duidelijk het
enthousiasme van de deelnemers aan. Een hoofdrol was er voor
Stadel bij roodbont en de Möhoeve Sonni’s bij zwartbont.

N

iet minder dan veertien
roodbonte en elf zwartbonte
bedrijfsgroepen betraden de ringen van de fokveedag Oost-Gelderland. In Eibergen wordt de fokveedag breed gedragen, gezien
het grote aantal inzenders en de
meer dan 200 dieren in het programmaboekje. Wie het fraaiste
kwartet koeien bezat bij roodbont
bleef geruime tijd spannend. Zo
behaalden Hendrik en Jan Lonink
uit Rietmolen met een erg jeugdig
en sterk geuierd viertal de finale,
terwijl de collectie van maatschap
Marian Ruesink en Marcel Harbers uit Borculo juist indruk
maakte met zware oudere dieren.
De hoofdprijs ging naar de uniforme en individueel sterke collectie
van Hennie Dijkman en René Lubberdink uit Barchem.
Bij de zwartbontgroepen was er
een finaleplaats voor de solide en
uniforme groep van Eugène
Rouwhorst uit Ruurlo, maar om
de individuele klasse van de
groep van de familie Henk, Herbert en Lammert Blikman uit
Ruurlo kon de jury niet heen.

In het winnende kwartet van fokveedagvoorzitter René Lubberdink liep een van
de kampioenes. Zijn Annie (v. Clara’s Orkan) bezat een brede en lange uier, veel
lengte- en breedtematen in het frame en
ze was ijzersterk gebeend. Ze bleek niet
te verslaan bij de roodbontseniorenklasse, zelfs niet door Marjan, een Rail-side Jeweldochter van Hendrik Jan Arendsen
Raedt uit Barchem. Marjan toonde veel
melkuitstraling, maar door gevoelige
klauwen kon ze niet overtuigen in haar
stap.
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Möhoeve Sonni 130 (v. Fatal), kampioene middenklasse
Prod.: 2,00 378 11.590 3,99 3,45 LW 108

bestonden voor meer dan de helft
uit dochters van de exterieurspecialist. De nog erg verse Mieke 6 (v.
Stadel) van Henry en Anny ten Have uit Harreveld deed haar vader
eer aan met de lange en vast aan-

Moeder en dochter

Annie (v. Clara’s Orkan), kampioene oud
Prod.: 4,08 342 9519 4,60 3,54 LW 99

Marianne 14 (v. Lightning), kampioene middenklasse
Prod.: 2,04 438 12.971 3,70 3,59 LW 122

gesloten uier. In lichaamsmaten
moest ze het hoofd buigen voor de
stijlvolle Ja-Bob Jordandochter
Kaatje 53 van Gerrit Griemelink uit
Geesteren. Corrie 205 (v. STBVQ Rubens) van de familie Lonink toonde veel lengte in het skelet en een
strakke ophangband in de uier.
Maar net als in de rubriek moest ze
genoegen nemen met een plaats
achter Stadeldochter Antje 62 van
Freek Ordelman uit Gelselaar. Antje 62 combineerde in het frame
jeugd, stijl en kracht en bezat een
solide opgehangen uier, goed voor
het vaarzenkampioenschap.

ger Bunnikweide Duncan 5 rond,
een Noorder Dustindochter
uit de proefperiode van Herman en Henny van Eerden uit
Winterswijk-Miste. De kracht
en de stand van het beenwerk
zorgde ervoor dat ze op het
viertal bleef steken, achter de
sterke Kossinkhoeve Lotti 11
(v. Dombinator) van Herman
en Christien te Selle uit Winterswijk-Huppel. De reservetitel was voor Gatsche 120, een
harde Hokesdochter van Jan,
Herbert en Jannie Oonk uit
Winterswijk-Miste. Gatsche

Zoveel indruk als de jeugd
maakte bij roodbont, zo imponerend was de strijd om de seniorentitel bij zwartbont. In
de finale stapte titelverdedi-

Lurvinck Lurvinka 421, (v. N. Ronald), res.kamp. jong
Prod.: 2,01 238 7352 3,79 3,23 LW 110

verdiende de reservetitel vanwege de
kracht in het skelet en de hoog opgehangen uier. Het kampioenschap was ondanks alle lof voor Gatsche een tree te
hoog. Daar schitterde Sunny Boydochter
Möhoeve Sonni 84, die extreem veel stijl,

kampioene oudere koeien
Gatsche 120 van de familie
Oonk. Lurvinck Lurvinka 421 van
Jan, Miep en Gerwin Korten uit
Aalten bracht meer gewicht in
de strijd. De Nieuwbouws Ro-

Opnieuw Stadel
De finalisten in de middenklasse waren
van een heel ander kaliber. Marianne 14,
een Lightningdochter van Bennie en Karin Wassink uit Ruurlo bezat duidelijk
het grootste en langste skelet en de hoge
melkgift droop van het ranke lijf. Maar in
de stap en achteruieraanhechting was
Leentje 131 (v. Koerier 114) van Theo Diersen haar de baas. Leentje trok aan het
kortste eind, want de uitstraling en het
melkrijke frame van Marianne werd beloond met de titel.
Het kon haast niet anders of Stadel moest
een finaleplaats afdwingen bij het vaarzenkampioenschap. Sommige rubrieken

Möhoeve Sonni’s blijven excelleren
Kort na het behalen van de titel middenkampioene zwartbont werd het uiterlijk van Möhoeve Sonni 130 beloond met 92 punten.
Daarmee evenaarde ze het puntenaantal van
haar halfzus Sonni 84 (v. Sunny Boy), de seniorenkampioene in Eibergen. De familie Blikman uit Ruurlo fokte beide dieren uit Blackstardochter Sonni 38, die na een productie
van 90.000 kg melk en 90 punten voor exteri-

Möhoeve Sonni 84, (v. Sunny Boy), kampioene oud
Prod.: 4,05 576 21.878 4,38 3,42 LW 126

eur vorig jaar sneuvelde. Sonni 38 was een volle zus van KI-Kampenstier Sonny en stamde
uit de met 89 punten ingeschreven Enhancerdochter Sonni 7. De stamboom loopt verder via Adlerdochter Sonni 2 naar tweevoudig
NRM-winnares Sonni (v. Louis), beide voorzien van 94 punten.. Eibergens kampioensvaars Sonni 160 (v. Storm) stamt via Rudolph,
F16 en Jubilant uit Sonni 2.

Antje 62 (v. Stadel), kampioene jong
Prod.: 2,00 267 6504 4,31 3,66 LW 102

melkopdruk en hardheid in het skelet uitstraalde.
Möhoeve Sonni 130 (v. Fatal) zegevierde in de
middenklasse. Sonni 130 combineerde
ribdiepte, melktype en uitstraling en door
de breed opgehangen uier sneed een sterke ophangband. Stalgenoot Möhoeve Gärtnerin 80, een Designdochter, bood nog de
meeste tegenstand dankzij haar ontwikkeling en glashard beenwerk. Ondanks
haar lactatiestadium kreeg ze de reservetitel.
Het bleef lang spannend of ook de vaarzentitel naar een telg uit de Sonnistam zou
gaan. Op de derde plek eindigde de jeugdige Gatsche 121, een Leedochter uit reserve-

nalddochter sprak aan in
frame en achteruier, maar het
beenwerk werd minder krachtig gebruikt dan bij Möhoeve
Sonni 160 het geval was. Vanwege haar royale conditie was het
voor Stormdochter Sonni niet
vanzelfsprekend dat ze won,
maar het beenwerk en de
speenplaatsing waren prima
verzorgd. Met het behalen van
de vaarzentitel was het familiefeest compleet.
Jaap van der Knaap
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