K E U R I N G

Fortunedochter behaalt opnieuw dagzege op jubileumeditie Vriezenveen

Prolongatie voor Beppe
Voor Jan en Tiny Winter is de zestigste editie van de fokveedag
Vriezenveen er een om met veel plezier aan terug te denken. Zij
wonnen drie van de zes titels. De familie Brandsen uit Sibculo
stelde de winnende bedrijfsgroep samen.
tekst Inge van Drie
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Winter’s Farm Nellie 120 (v. Shottle),
vaarzenkampioene
Prod.: 2.01 232 8210 3,98 3,36 lw 110 l.l.

Winter’s Farm Beppe 257 (v. Fortune),
algemeen kampioene
Prod.: 3.02 321 10.345 3,87 3,53 lw 91

e organisatie van de zestigste fokveedag Vriezenveen kon er trots op
zijn. De catalogus van deze jubileumeditie maakte melding van 180 dieren,
waarvan twee derde melkgevend. Voor
zo’n klein gebied een prestatie van formaat, zeker wie bedenkt dat vijf jaar geleden maar 115 dieren deelnamen.
Met twee van de vier vaarzenfinalisten
maakte de Zwitserse roodbontstier Blitz
goede sier. Van dat duo was de roodbonte
Riek 121 van Jan en Liesbeth Bom uit
Vriezenveen de meerdere van de zwartbonte De Weiteman Afke 55 van Jan Dekker
uit Vriezenveen. Weliswaar was Afke
groter, maar Riek gebruikte haar benen
beter en toonde meer jeugd. Tussen dat
tweetal nestelde zich uierkampioene Sudena Simone 6 (v. Survivor) van Ernst-Jan
Mensink uit Westerhaar-Vriezenveensewijk. Het kampioenschap ging aan de
neus van dit drietal voorbij. Dat werd
een prooi voor Winter’s Farm Nellie 120 van
Jan en Tiny Winter uit Vriezenveen. De
Shottledochter was al een tijdje aan de
melk, maar won dankzij de mooie overgangen in haar lijf, een prima kruis en
de vlotte pas. In haar kielzog pakte Riek
de reservetitel.

Kansen voor Beppe keren

Plantage Starleader-Ampe (v. Lee),
seniorkampioene
Prod.: 4.03 315 10.167 4,44 3,37 lw 104
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Een koefamilie met een lange historie in
Vriezenveen is de Hiskestam van Dinand
Schipper uit Vriezenveen. Al op de eerste
fokveedag was een Hiske present. Dit
keer vertegenwoordige Hiske 338 haar familie. De fraai geuierde, melktypische
Laurenzotelg deed dat met verve. Ze
drong door tot de finale in de middenklasse, net als twee pupillen van Jan
Dekker: De Weiteman Liesje 100 (v. Talent)
en De Weiteman Dina 109 (v. Goldwyn).
Winter’s Farm Beppe 257 (v. Fortune) van de
familie Winter, algemeen kampioene in
2010, completeerde het finalekwartet.

Er ontspon zich een spannende strijd,
waarbij Liesje – een koe met een fraaie
uitstraling – als eerste moest opgeven.
’s Ochtends leek de stijlvolle Dina de
beste papieren te hebben. Met name
haar hoog en breed aangehechte achterkwartieren maakten indruk en ze won
de rubriek vóór Beppe. In de finale keerden de kansen voor Beppe. Naarmate de
dag vorderde, oogde ze steeds fraaier.
Met haar lengte, harmonieuze bouw en
sterke uier en benen eiste ze alsnog de
titel op. En Dina? Zij moest genoegen nemen met een derde plek, want op het
eind kwam ook Hiske 338 nog langszij.

Brandsen wint bedrijfsgroepen
De familie Winter kreeg er geen genoeg
van in Westerhaar. Bij de senioren waren
ze van de partij met krachtpatser eersteklas Winter’s Farm Bat Johanna 332. De brede Sunny Boydochter, die al bijna 84.000
kg melk gaf, won de oudste rubriek vóór
de mooi bewaarde, melkrijke Klein Loevezijn Roza 26 van Rein en Coby Brandsen
en Arjan van Doorn uit Sibculo. De roodbonte Roza, die de winnende bedrijfsgroep aanvoerde, werd in de finale vergezeld door twee stalgenoten: Plantage
Anneke 1 (v. Duplex) en Plantage StarleaderAmpe (v. Lee). Anneke bewoog zich soepel
door de ring en haar frame toonde veel
kwaliteit. De aantrekkingskracht van
Ampe school vooral in de mooie lichaamsbalans en de puike uier; niet voor
niets won ze de uiertitel bij de senioren.
Daar bleef het niet bij. Ampe veroverde
ook de seniortitel, op de voet gevolgd
door Johanna, die zo prolongatie van
haar in 2010 behaalde titel miste. Lang
hoefden Jan en Tiny Winter daar niet
om te treuren, want de dagzege kwam
opnieuw op naam van Beppe 257. l
Kijk voor een film op www.veeteelt.nl

