KEURING LOCHEM

Senioren grijpen de macht
Maar liefst 14 prijzen waren er in Lochem te verdelen.
De families Holmer en Blikman wonnen het vaakst.
Beide senioren werden ook algemeen kampioene.
TEKST FLORUS PELLIKAAN
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O

p de fokveeshow in Lochem, een
van de laatste in het wintershowseizoen, is nog wel eens sprake van
enkele dominante prĳswinnaars. Dit jaar
was dat grotendeels anders. Gerrit, Alie en
Jouke Holmer uit Laren waren het meest
succesvol met de beide middenkampioenes. Bĳ zwartbont won hun Holbra Ferdi 3,
de niet al te grote, maar kwaliteitsrĳke en
goed geuierde Pepperdochter. Ook bĳ roodbont won Holmer het goud met de sterk
gebouwde Holbra Sien 2 (v. Talentino).Vanwege een fractie meer jeugd verwees ze de
uitgebalanceerde ’t Laar Erie 65 (v. Snooker
rf) van Harm en Dieneke Ludden uit Almen
naar de reservestek. Ondanks de twee middenklassetitels liep Holmer de algemeen

kampioenschappen mis. Bĳ roodbont won
Chrisje 48 van familie Te Selle uit Winterwĳk Ratum. De zesdekalfs Incasdochter viel
niet alleen op door haar grĳsbonte haarkleed, zoals dochters van Zwitserse roodbontstieren vaker hebben, maar ook door
haar spĳkerharde skelet en beenwerk.

Lore 62 (v. Mr. Ed), algemeen kampioene zwart
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Sterk bezette vaarzenklassen

Bĳ zwartbont was Möhoeve Laurona 25, net
als Chrisje bĳ rood, de oudste. De melktypische Goldwyndochter van familie Blikman
uit Ruurlo zag het goud echter aan haar
neus voorbĳgaan. De malse Lore 62, dochter
van de door Blikman gefokte stier Mr. Ed,
van melkveebedrĳf Jageweg uit Winterswĳk Huppel won door haar fraaie ribben-

Chrisje 48 (v. Incas), algemeen kampioene rood
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Tabel 1 – Kampioenen fokveeshow Lochem 2018 (algemeen kampioenen vetgedrukt)

categorie

naam dier

vader

eigenaar, woonplaats

kampioene vaarzen rb
res.kamp. vaarzen rb
kampioene vaarzen zb
res.kamp. vaarzen zb
kampioene midden rb
res.kamp. midden rb
kampioene midden zb
res.kamp. midden zb
kampioene oud roodbont
res.kampioene oud rb
kampioene oud zwartbont
res.kampioene oud zb

Huntje Holstein Anemoon 169
Palme 9
Möhoeve Sonni 561
Holbra Sancodi
Holbra Sien 2
’t Laar Erie 65
Holbra Ferdi 3
Huntje Holstein Detox Vera
Chrisje 48
Stoolos Doortje 148
Lore 62
Möhoeve Laurona 25

Detective
Adonis
Big Malki
Commander
Talentino
Snooker rf
Pepper
Detox
Incas
Lambiek
Mr. Ed
Goldwyn

mts. Oudenampsen en Ruiterkamp, Laren
melkveebedrijf fam. Te Selle, Winterswijk Ratum
L. en M. Blikman-Weernink, Ruurlo
mts. Holmer-Hesselink, Laren
mts. Holmer-Hesselink, Laren
vof Ludden-Heijink, Almen
mts. Holmer-Hesselink, Laren
mts. Oudenampsen en Ruiterkamp, Laren
melkveebedrijf fam. Te Selle, Winterswijk
A. J. en J. J. Heilersig-Roelofsen, Markelo
melkveebedrijf Jageweg, Winterswijk Huppel
L. en M. Blikman-Weernink, Ruurlo

partĳ en souplesse in skelet ook het algemeen kampioenschap.
De vaarzenklassen waren het sterkst bezet
in Lochem met bĳ beide kleuren twee rubrieken. Bĳ zwart was opnieuw Blikman
succesvol met de nog wat rauwe, maar lang
geuierde Möhoeve Sonni 561 (v. Malki). Ze
versloeg de ruim ontwikkelde Holbra Sancodi
(v. Commander) van Holmer. Bĳ roodbont
hadden dieren met veel kracht een streepje
voor. Daardoor won de krachtige Huntje
Holstein Anemoon 169 (v. Detective) van Henk
Oudenampsen uit Laren van de jeugdige
Adonisdochter Palme 91 van Te Selle. l

Ton Eikelenboom: ‘De loods zo weer netjes opgeruimd’
Eens per jaar wordt de immense loods van
loonbedrijf Hoftijzer helemaal leeggehaald. De
machines maken dan even plaats voor de
koeien van fokveeshow Lochem. ‘Twee dagen
voor de keuring beginnen we al met het leeghalen van de loods’, vertelt directeur en medeeigenaar Ton Eikelenboom. ‘Het is altijd een
hele klus, maar vandaag is het genieten. Het is
prachtig om te zien hoe boeren hun best doen

en er heerst gewoon een heel leuke sfeer.’
Op de hoek van de loods staat de net nieuw
aangeschafte gps-kunstmeststrooier. ‘Dit geeft
de gelegenheid om gelijk een nieuwe machine
te tonen en het zorgt voor wat klantenbinding
als je zo je locatie beschikbaar stelt.’
Eikelenboom weet nog een voordeel van de
keuring op het eigen terrein. ‘Eens per jaar is
de loods zo weer helemaal netje opgeruimd.’
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