KEUR I NG

Fokveedag Noordoost terug na jaar onderbreking

Uitstel geen afstel
Vorig jaar kon de fokveedag van de regio Noordoost niet
Roberto (v. Imperial), kampioen stieren
6-12 maanden en Mister Toekomst

doorgaan vanwege te weinig aanmeldingen. Dit jaar was de
belangstelling ruimer. Fokkers Andries Jan Reurink en Lambert
Polinder lieten weinig kruimels over aan de concurrentie.
UFLTUGuy Nantier
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M
Papillot van de Rieten (v. Origan),
kampioene vaarskalveren

Schutten Hamara (v. Argan), kampioene
vaarzen 6-12 maanden en Miss Toekomst

Schutten Gemma (v. Argan),
kampioene vaarzen 12-24 maanden

et 42 aanmeldingen door dertien
inzenders was de herboren regiokeuring te Staphorst nog niet onmiddellĳk een succes te noemen, maar de
moeilĳke eerste stappen zĳn gezet. ‘Het
laat toch het beste vermoeden voor de
toekomst’, geeft drĳvende kracht achter
de heropstart – Jacob Worp uit Benningbroek – aan. ‘En op dat positief elan borduren we verder.’
Een hoofdrol te Staphorst was weggelegd voor de fokstallen van Lambert Polinder uit Nunspeet en Andries Jan Reurink uit Oldebroek. Polinder keerde
huiswaarts met driemaal een 1a-overwinning en drie kampioenstitels. Reurink behaalde vĳf rubrieksoverwinningen, die hĳ verzilverde met twee titels.
Bĳ de vaarskalveren zagen de toeschouwers de eindzege gaan naar Papillot van
de Rieten van Polinder. Papillot is een Origandochter op goed beenwerk voorzien
van een brede voorhand, een sterke rugpartĳ en bolle billen. In de categorie
vaarzen van 6 tot 12 maanden ging de
titel naar Schutten Hamara (v. Argan) van
Andries Jan Reurink. De krachtige jonge
vaars legde, vanwege meer vleesexpressie in de achterhand dan Papillot, eveneens beslag op de titel Miss Toekomst.

Bĳ de vaarzen van 12 tot 24 maanden
ging de titel andermaal naar Reurink met
Schutten Gemma (v. Argan). De vlot stappende en breed gebouwde Gemma kreeg
de voorkeur boven Eekter Marit (v. Attribut) van Aat van de Brink uit Oosterwolde, die weliswaar meer lengte showde,
maar een minder mooie staartinplant.

Belgisch duel
Bĳ de koeien werd een Belgisch duel gestreden tussen de geïmporteerde Capitale
du Fond de Bois (v. Attribut) van Polinder
en Riposte de Saint Fontaine (v. Germinal)
van Reurink. Vanwege de extra fĳnheid
in de bespiering ging de eindzege naar
Capitale.
Maatschap Rook-Moorman uit St. Jansklooster keerde huiswaarts met de titel
van Mister Toekomst op zak. Hun kampioen bĳ de stieren van 6 tot 12 maanden – Roberto (v. Imperial) – kreeg in de
titelstrĳd de voorkeur boven de kampioen bĳ de stierkalveren, Dorus (v. Tahitien) van René Steltenpool uit Obdam.
Roberto was completer dan zĳn concurrent vanwege een mooiere combinatie
van ontwikkeling in hoogte, breedte en
lengte én bespiering. De gang kon wel
vlotter. l

Tabel 1 – Rubriekswinnaars fokveedag regio Noordoost te Staphorst (kampioenen vetgedrukt)

categorie
NBOOFMČL

Capitale du Fond de Bois (v. Attribut),
kampioene koeien 24 maanden en ouder
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naam dier

Dorus
Roberto
Dik van ‘t Woud
WSPVXFMČL Papillot van de Rieten
Schutten Ivoire
Schutten Hamara
7BOEF#SPBLF(JHJ
Schutten Gemma
Capitale du Fond de Bois
Riposte de St. Fontaine
zoogstellen Riposte de St. Fontaine

2015

geb.datum vader

m.vader

eigenaar, woonplaats

22-06-2015
03-02-2015
08-01-2014
21-04-2015
11-02-2015
03-11-2014
26-04-2014
13-11-2013
06-12-2012
28-02-2011

Germinal
Occupant
Etna
Attribut
Argan
Germinal
Occupant
Orateur
Occupant
Osborne

R. A. M. Steltenpoort, Obdam
NUT$FO(3PPL.PPSNBO 4U+BOTLMPPTUFS
L. Polinder, Nunspeet
L. Polinder, Nunspeet
"+3FVSJOL 0MEFCSPFL
"+3FVSJOL 0MEFCSPFL
G. Endeman, Haarlo
"+3FVSJOL 0MEFCSPFL
L. Polinder, Nunspeet
"+3FVSJOL 0MEFCSPFL
"+3FVSJOL 0MEFCSPFL

Tahitien
Imperial
Benhur
Origan
Origan
Argan
Spirit
Argan
Attribut
Germinal

