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Kol 12 en Maartje winnen sterke middenklasse in Bathmen-Laren

Duel in middenklasse
De zevende fokveedag Bathmen-Laren gaat de boeken in als een
zonnige keuring waar diverse inzenders met bekers huiswaarts
keerden. Oud-kampioenes konden de titels niet prolongeren en
vooral de koeien in de juniorenstrijd maakten een sterke indruk.
tekst Jaap van der Knaap

D

e middenklassen bij zowel rood- als
zwartbont waren tijdens de zevende
fokveedag van Bathmen-Laren het sterkst
bezet. Neem Huntje Holstein Annemoon
16 uit de stal van Henk Oudenampsen
uit Laren. De roodbonte Classicdochter
bood met haar lange uierbodem en haar
ferme stap tot op het laatst oppositie in
de finale. Ze kreeg verdiend de reservetitel. Maartje van Hennie Harkink en Hans
Sleumer uit Lochem ontving zonder twijfel de kampioensbeker. Geen enkele koe
op de keuring had zo’n sterk aangesloten achteruier als die van de Stoks Red
Roulettedochter. Ook in de openheid
van haar rib was Maartje de sterkste,
al moest ze in de rubriek nog vanwege
haar vlakke kruispartij de zege afstaan
aan Holbra Pica 1, een Classicdochter van
Gerrit en Alie Holmer uit Laren.
Classicdochters waren veelvuldig aanwezig in Laren, maar bij de roodbonte vaarzen incasseerden twee dochters van Dominator de titels. Cato 219 van Ewald
Schut en Wilja Oudenampsen uit Harfsen had al voor haar tweede verjaardag
gekalfd, maar blonk uit in hoogte- en
lengtematen. Halfzus Juweeltje 16 van
Harkink-Sleumer bezat een sterkere
vooruier en haar jeugdige uitstraling bezorgde haar de titel.
In de eindstrijd bij de senioren lukte het
Rietje 77 niet om haar titel van 2008 te
prolongeren. Daarvoor was de uitgediepte Stadeldochter van Schut-Oudenampsen onvoldoende krachtig in het beenwerk. Rietje viel net buiten de prijzen en
moest Huntje Holstein Annemoon 8 van Oudenampsen voor zich dulden. Annemoon
(v. Avanti) overtuigde met haar hoog gedragen uier, maar miste voor een volwassen koe de laatste ribdiepte. Het sterke
en droge beenwerk van ’t Laar Evelien 52
maakte het verschil. Evelien (v. Taecks)
van Harm en Dineke Ludden uit Almen

was de meest complete koe in de finale
met haar sterke tred en haar goede
speenplaatsing. Zij kreeg de titel, Annemoon de reserveplaats.

Duidelijke vaarzenkampioene
Drie van de vier finalisten bij de middenklasse zwartbont waren afkomstig uit
de stal van Henk, Joke en Henry Bouwmeester uit Lochem. Niet voor niets
wonnen ze de titel voor de beste bedrijfscollectie (bij roodbont ging die eer naar
de groep van Henk, Rick en Dick Reurslag uit Laren). Bouwmeesters Nijkamp
Geralda 9 (v. Talent) eindigde op het viertal omdat ze minder overtuigend stapte
dan de verse Bestkeptdochter Gotink S
Jenny van Berends Dairy uit Warnsveld.
De prijzen werden verdeeld onder de
grote Venus (v. Merchant) en de uitgebalanceerde Nijkamp Kol 12 (v. Starleader)
uit de stal van Bouwmeester. Venus was
een vuist groter dan Kol, maar kon niet
tippen aan de fraaie overgangen in het
skelet van die laatste. Kol won overtuigend, Venus werd haar secondante.
Ook bij de senioren speelde Bouwmeester
een belangrijke rol. Het was al snel duidelijk dat Utah (v. Champion) in aanmerking
kwam voor het eremetaal. Niemand kon
tippen aan haar diepe ribbenpartij en upstanding. Utah won en zag dat de sterk
stappende Afke 35 (v. Proud) van de familie Berenpas uit Harfsen de reservetitel
wegkaapte voor oud-kampioene Holbra
Jeff Trix (v. Mascot Jeff) van Holmer.
Holmer had meer ijzers in het vuur en
het vaarzenkampioenschap kon hun
NRM-kampioene Holbra Heidi 2 (v. Bolton)
moeilijk ontgaan. Heidi was tien maanden aan de melk, maar dat was niet te
zien aan haar conditie of haar prachtig
gevulde uier. Het was vooral spannend
of stalgenote Holbra’s Bolton’s Raven (v.
Bolton) de reservetitel zou krijgen. Ra-

Nijkamp Kol 12 (v. Starleader), kamp. midden
Prod.: 3.03 290 9823 4,02 3,50 lw 114

’t Laar Evelien 52 (v. Taecks), kamp. midden
Prod.: 3.06 296 9467 5,40 3,93 lw 112

Maartje (v. Red Roulette), kamp. vaarzen
Prod.: 2.07 281 9279 4,89 3,51 lw 117

ven sprak aan in stijl en type, maar in
achteruier en kruisligging was Vossenbelt
Gertina 45 (v. Garrison) van de familie Enderink uit Bathmen haar de baas. Gertina 45 stond als reserve naast Heidi 2. l
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