K E U R I N G

Beatrix 8 en Jacoba 47 verrassende algemeen kampioenes in Putten

Eerste succes voor Danillo
In aantal waren ze gering, maar de roodbonte dieren maakten
indruk in Putten. Reputaties sneuvelden tijdens de fokveedag en
het aanwijzen van de algemeen kampioenen bij zowel rood- als
zwartbont zorgde voor een bijzonder slotstuk.
tekst Jaap van der Knaap

V

ekis Beatrix 8 maakte goede reclame
voor haar vader Danillo tijdens de
fokveedag in Putten. De uitgebalanceerde
vaars van Bert van Engelen uit Nunspeet
toonde jeugd, een harde bovenbouw
en stapte op goede klauwen, maar had
bovenal een sterk gedragen uier. Haar
vader Danillo (v. Goldwyn) debuteerde
dit voorjaar met hoge cijfers en zijn uiervererving van 115 was zeker te zien bij
Beatrix. Vooral in ophangband en beengebruik was ze sterker dan Geertje 302 (v.
Laudan) van Dick en Jaap van Dooren uit
Terschuur. Beatrix kreeg terecht de vaarzentitel, al was reservekampioene Geertje
beslist niet minder in jeugduitstraling en
halsaanzet.

Verrassend slotstuk
In de middenklasse was de titel minder
vanzelfsprekend. Survivor Langemeins Jantje
129 van Gerrit Koopman uit Putten had
vanwege haar hoge achteruier de uiertitel
gekregen, maar was in framekenmerken
meer afgepast dan Stouwdamshof Jacoba 52.
Jacoba, een zwarte Stadeldochter uit de
stal van de familie Van ’t Hof uit Oosterwolde, toonde veel melkrijkheid. De voorspeenplaatsing hoefde niet breder, maar
haar droge beenwerk en de vorm van de
dag bezorgden haar wel de titel van de
middenklasse. Die vorm bezat J&G Redspot
16 van Jan en Gerrie Hoegen uit Garderen
in de seniorenfinale weliswaar niet, maar
toch wist de Shottledochter de jury wel te
overtuigen van haar uierkwaliteit. Redspots lactatiestadium speelde parten in
scherpte van het skelet, waardoor de reservetitel het hoogst haalbare bleek. Vekis
Mina 10 (v. Lheros), weer uit de stal van
Van Engelen, was te sterk met haar mooie
rib, haar sterk beaderde uier en haar droge beenwerk. Ze kreeg de seniorentitel.
De verrassing bij zwartbont zat in de
staart van de keuring: de strijd om het al-

gemeen kampioenschap. Niet middenkampioene Jacoba, maar Beatrix ging als
beloftevolle vaars met de titel naar huis.

Mon-Chri gepasseerd
Het kampioensduo bij de roodbonte vaarzen maakte indruk. Vooral de uier van
Zeedieker Buckh S Rose 1 (v. Advent) van
Landbouwsluis uit Genemuiden imponeerde. Geen enkel dier in Putten kon
haar evenaren in aanhechting, breedte in
de dam en speenplaatsing. S Rose verdiende de titel en kreeg de krachtige Blitzdochter Jeltje 319 van de familie Ruitenbeek uit Putten als secondante.
Spannender was de strijd in de middenklasse. Hans Puttenstein uit Kamperveen
had zijn bekende Truus 3860 (v. Classic)
meegenomen. Ze toonde haar ‘true-typeframe’, maar haar linker hak was een tikje vol. Stouwdamshof Jacoba 47 rook haar
kans. De Classicdochter van Van ’t Hof
was vier maanden korter in lactatie dan
Truus en dat was zichtbaar in uiervulling
en skelet. Jacoba toonde veel ribwelving
en lengte, maar had een minder harde bovenlijn dan Truus. Jacoba won, de reservetitel overlatend voor Truus.
Truus nam samen met Brook Dientje 56 (v.
Stadel) deel aan de winnende roodbonte
bedrijfsgroep van Puttenstein. Dientje
presenteerde haar krachtige lijf in de finale om de seniorentitel. Maar daar liep
ook Zeedieker Mon-Chri 1, de bekende Jordandochter van Landbouwsluis. Mon-Chri
bezat ondanks dat ze in oktober had gekalfd nog een fraaie conditie. Haar uitstraling, kruisbreedte en melkrijke uier
bezorgden haar de titel.
Het algemeen kampioenschap roodbont
leek een formaliteit, maar deze werd verrassend toegekend aan Jacoba. Mon-Chri
werd gepasseerd omdat Jacoba volgens de
jury een betere kruisconstructie en betere
(voor)benen bezat. l

Stouwdamshof Jacoba 47 (v. Classic),
algemeen kampioene roodbont
Prod.: 3.08 366 13.458 4,00 3,34 lw 102

Vekis Beatrix 8 (v. Danillo),
algemeen kampioene zwartbont
Prod.: 2.02 163 5307 4,73 3,56 lw 129 l.l.

Zeedieker Buckh S Rose 1 (v. Advent),
vaarzenkampioene roodbont
Prod.: 2.03 208 5860 4,44 3,51 lw 102 l.l.
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