KEURING VRIEZENVEEN

Irma 68 in topvorm
De families Dekker en Van der Kolk waren succesvol
tijdens de Twentse After Summer Show. Maar de
meeste indruk maakten de finalisten bij het seniorenkampioenschap, met een hoofdrol voor Irma 68.
TEKST JAAP VAN DER KNAAP

B

ĳ de twee jaar jonge Twentse After
Summer Show ligt de nadruk op de
jeugd. Op de sfeervolle avondkeuring in Vriezenveen komen daarom, tussen
de rubrieken met de melkgevende dieren
door, de jongeren met hun pinken in actie.
Ze konden daardoor op veel belangstelling
rekenen van het publiek.
Maar eerlĳk is eerlĳk, eigenlĳk zat het
klapstuk van de keuring dit jaar vooral bĳ
de klasse oudere roodbonten. Jurylid Nico
Bons stak zĳn waardering voor de finalisten
niet onder stoelen of banken. Zo prees hĳ
de topvorm van Curtisdochter Irma 68 van
de familie Vosman uit Rĳssen. Irma 68 kalfde vorige maand en toonde een enorme
ribwelving en een hoog en breed aangehechte achteruier. Bons stak ook de loftrompet over de fraaitypische Bossink Gerda

47, een Jotandochter van de familie Van der
Kolk uit Wierden. Maar door de vorm van
de dag en het betere beengebruik kreeg
Irma de titel en werd Gerda reserve.

De Weiteman Dina 182 (v. Brawler), alg. kamp. zb
Prod.: 2.03 307 8419 3,77 3,32 lw 101

Tweemaal Curtis
Van der Kolk behaalde eerder op de avond
al de zege bĳ de vaarzen. Daar streden
rood- en zwartbont in één klasse. De roodbonte Bossink Gerda 64 van Van der Kolk
bleek te sterk voor de zwartbonte Geertje
628 (v. Pepper) van de familie Hammink uit
Almelo. Met de winst voor Gerda behaalde
de roodbonte stier Curtis een tweede zege.
In de middenklasse kwamen alleen zwartbonten in de ring. De fĳne Weiteman Dina
182 (v. Brawler) van Jan Dekker uit Vriezenveen was in achteruier te sterk voor de
gerekte en grote Talke 70 (v. Sid) van Tonnie,

Tabel 1 – Kampioenen Twentse After Summer Show (algemeen kampioenen vetgedrukt)

categorie

naam dier

vader

eigenaar, woonplaats

kampioene vaarzen
reservekamp. vaarzen
kampioene midden
reservekamp. midden
kampioene zb oud
reservekamp. zb oud
kampioene rb oud
reservekamp. rb oud

Bossink Gerda 64
Geertje 628
De Weiteman Dina 182
Talke 70
De Weiteman Dina 155
Altona 13
Irma 68
Bossink Gerda 47

Curtis
Pepper
Brawler
Sid
Goldwyn
Sunbuck
Curtis
Jotan

Van der Kolk melkvee, Wierden
Hammink vof, Almelo
J. Dekker, Vriezenveen
A. Lenferink, Almelo
J. Dekker, Vriezenveen
G., R. en A. Kemna, Enschede
G. en A. Vosman, Rijssen
Van der Kolk melkvee, Wierden

Irma 68 (v. Curtis), alg. kamp roodbont
Prod.: 3.00 467 14.700 4,04 3,58 lw 113

Joke en Mariëlle Lenferink uit Almelo.
In de seniorenrubrieken zwartbont was
de variatie groter dan bĳ roodbont. In de
finale kreeg Goldwyndochter De Weiteman
Dina 155 van opnieuw Dekker het kampioenslint, omdat ze een betere vooruieraanhechting had dan de fraaitypische reservekampioene Altona 13 (v. Sunbuck) van de
familie Kemna uit Enschede.
Het algemeen kampioenschap zwartbont
was voor Dina 155 een stap te ver. Die eer
ging naar stalgenote en middenklaskampioene Dina 182. Bĳ roodbont was deze prĳs
zonder twĳfel voor Irma 68. l

Exterieurrijke stamboom voor pink van Renske van der Kolk
Renske van der Kolk (12) was zichtbaar trots na
de overwinning bij de Young Breeders met
Bossink Jacoba 21 als pink met het beste exterieur. ‘In het begin was ze flink lastig. Toen
heeft mijn vader even geholpen. Maar afgelopen week ging het oefenen steeds beter.’
Jacoba heeft een exterieurrijke afstamming.
‘Haar moeder is op het EK geweest. Ze liep
niet vooraan, maar het deelnemen was wel
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heel bijzonder.’ Inderdaad vertegenwoordigde
moeder Bossink Jacoba 19 (v. Pleasure) Nederland in Colmar, terwijl Jacoba’s vader Holstein
Wierden Solar (v. Leonard) een halfbroer is van
Plattery Princesse, de algemeen NRM-kampioene roodbont. De winst in Vriezenveen lijkt
een stimulans voor Renske voor deelname
volgend jaar. ‘Ik denk dat ik dan weer meedoe. Dit was in elk geval al supergaaf.’
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