KEURING PUTTEN

‘Schoolkoeien’ op winst
Met Bertha 152 (v. Jango) en Warsau 7 (v. Jotan)
kende de fokveedag Putten algemeen kampioenes
die door scholieren werden begeleid. Opmerkelijk
waren ook de jerseys en de koeien met 100.000 kg.
TEKST ALICE BOOIJ

O

p de uitgestelde fokveedag Putten
op zaterdag 24 maart liepen de
zogenaamde ‘schoolkoeien’ zich in
de kĳker. Het begon ’s morgens al met het
vaarzenkampioenschap bĳ de zwartbonten
voor Gamblerdochter Neerduist Caley van Jan
van de Hengel uit Bunschoten-Spakenburg.
Niek van Hamersveld had de krachtige en
sterk geuierde Caley meegenomen.
Het is inmiddels een traditie dat de studenten van Aeres MBO Barneveld met koeien
van hun (stage)boeren in een eigen ‘schoolring’ met elkaar de competitie aangaan om
daarna in de kampioenskeuring de strĳd
met de andere inzenders aan te binden.
Met Caley was de toon gezet.
In de middenklasse won Ludine 111 (v. Danillo) van maatschap Steenbeek uit Lunteren, een ‘bak’ van een koe met een opval-

lend hoge en brede achteruier. De categorie
oud bĳ zwartbont ging naar de zes keer
gekalfde Bertha 152 (v. Jango), die gedurende de dag in uierbloei en ribdiepte won,
zodat ze van een 1b-plek promoveerde naar
het algemeen kampioenschap. De koe van
melkveebedrĳf Van Essen uit BeemteBroekland werd door zoon Sander door de
ring geleid. Extra vermelding verdient de
rubriek met zeven 100.000 kilo-koeien
waarbĳ de glasharde en heel best geuierde
Survivordochter Langemeins Jantje 129 van
Gerrit Koopman uit Putten de show stal.

Bertha 152 (v. Jango), algemeen kamp. zwart
Levensproductie: 54.390 4,54 3,72

Twee keer Uenk

Warsau 7 (v. Jotan), algemeen kamp. rood
Productie: 2.07 284 6897 4,07 3,43 lw 97

Bĳ de roodbonten kreeg Elza 120 (v. Leonidas) van maatschap Prins-Schilder uit Hasselt het kampioenslint omgehangen. In de
sterk bezette middenklasse en de rubriek

Tabel 1 – Kampioenen fokveedag Putten (algemeen kampioenen vet)

categorie

naam dier

vader

eigenaar, woonplaats

kampioene vaarzen (zb)
kampioene midden (zb)
kampioene oud (zb)
kampioene vaarzen (rb)
kamp. midden (rb)
kampioene oud (rb)
kamp. vaarzen ( jer)
kamp. midden/oud ( jer)

Neerduist Caley
Ludine 111
Bertha 152
Elza 120
Warsau 7
JU Lonia 167
Hihl 4423
nr. 01780

Gambler
Danillo
Jango
Leonidas
Jotan
Destry
Hihl
Hjern

J. van den Hengel, Bunschoten-Spakenburg
mts. Steenbeek, Lunteren
melkveebedr. Van Essen, Beemte-Broekland
mts. A. en H. Prins-Schilder, Hasselt
J. Uenk, Nijbroek
J. Uenk, Nijbroek
J. van Maanen, Zeewolde
J. van Maanen, Zeewolde

oude koeien wonnen koeien uit de stal van
Johan Uenk uit Nĳbroek. Zowel de middenklassekampioene Warsau 7 (v. Jotan) als JU
Lonia 167 (v. Destry), kampioene oud, werden voorgeleid door studenten: Fabiënne
van den Baarlen en William van Maanen.
Bĳ de bescheiden, kwaliteitsrĳke jerseykeuring won Jeroen van Maanen uit Zeewolde
met de vaars Keyenberg Hihl 4423 (v. Hihl). De
middenklasse-/oudere koeien won hĳ met
een sterk geuierde Hjerndochter. Van Maanen won ook de jerseybedrĳfsgroepen, bĳ
roodbont won Uenk en de familie Brons uit
Terschuur had de beste zwartbonte groep. l

Sander van Essen: ‘Hier kan ik alleen maar van dromen’
‘Toen ik negen jaar was, heb ik voor het eerst
met een kalverkeuring meegedaan en sindsdien ben ik heel fanatiek. Mijn vader en ik
doen nu de keuringen samen en ook de stierkeuze.’ Sander van Essen werd – net als zijn
hele familie – overmand door emoties toen
hun Bertha 152 eerst school-, toen senior- en
uiteindelijk ook nog algemeen kampioene
werd op de keuring. ‘Hier kan ik alleen maar

van dromen’, aldus de scholier, die dankzij de
samenwerking van de fokveedag Putten met
Aeres MBO Barneveld zijn koe kon inzenden.
‘Bertha is de mooiste koe uit onze stal, ze
wordt elke lactatie fraaier.’ Sander is helemaal
enthousiast over de ‘scholierenkeuring’. ‘Het is
leuk om samen in competitie te gaan en we
helpen elkaar met het uitzoeken, het scheren
en het oefenen. Zo worden we allemaal beter.’
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