K E U R I N G

Defilé van de Keuringsdei in Workum bestaat voor de helft uit roodbonten

Friesland kleurt rood
Bijzonder is het niet dat roodbonte dieren in de prijzen vallen op
een gemengde keuring. Maar in een provincie waar het gros van
het melkvee een zwartbont haarkleed draagt, is dat opmerkelijk.
Friesland kleurde even rood tijdens de Keuringsdei in Workum.
tekst Tijmen van Zessen

D

e vierde zaterdag van september zijn
de kinderen uit Workum vrij van
school. Want op de Merk, in het gezellige centrum van het Friese stadje, is dan
traditiegetrouw de Keuringsdei. Eise en
Johannes Terluin beten het spits af met
Trijntje 155, een Stormaticdochter met
veel stijl, een fraaie rib en een sterk opgehangen uier. Ze kwam ’s morgens niet
verder dan 1c, maar knokte zich in de
finale tot bij de beste vier. Daar bond ze
de strijd aan met nog zo’n typisch vaderskind, Canvasdochter Caudumer Hinke
66 van Akke en Sytse Henk Haytema uit
Koudum. Hinke droeg een hoog en breed
aangehechte uier die knalde van de melk.
Haar frame oogde robuust. Vanwege betere benen bood ze partij aan Trijntje. ’s
Morgens was ze ook Reino 53 (v. Cocktail
19) van Jan, Richtsje, Antje en Tryntsje
Noordenbos uit It Heidenskip de baas.
Later op de dag keerde het tij en waren
de ribwelving en de sublieme achteruier
van Reino 53 beslissend.
Maar de koek was nog niet op, een oudgediende uit de productieklasse liet merken dat met leeftijd niet te spotten
valt. De negen jaar oude Slogandochter
Reeuwkje 107 van Noordenbos was voor
de achtste keer in Workum en greep
voor de vijfde keer een individuele titel.
Ze kalfde elk jaar en kwam na elke kalving. Ook háár achteruier was indrukwekkend, haar uitstraling raskenmerkend en haar spenenstand nog zeer
correct. Het werd haar vergeven dat ze
onder in de klauw wat ver doorveerde.
Reeuwkje en Reino boekten een dubbelslag voor Noordenbos.
Hanswerd Jorna uit Gaast liet in de klasse tweedekalfskoeien van zich spreken.
Zijn Talentdochter Fockema-Oord Hendrika
381 was fraai in zijaanzicht en had de
beste uier in haar rubriek dankzij een
hoge achteruier en een goede ophang-

band en kwaliteit. Maar door een aanmerking op haar beengebruik kon ze
volgens jurylid Breeuwsma ‘beslist’ niet
hoger komen dan de 1c-klassering.
’s Middags wist ze echter twee 1a’s en
drie 1b’s van zich af te schudden. Het
laatste obstakel voor runner-up Hendrika was Damion Eileen (v. Damion), van
maatschap Kuipers uit It Heidenskip.
Wie kon haar op foutjes betrappen? Deze
jonge koe oogde sterk in de bovenbouw,
had evenredige verhoudingen in haar
frame, een brede uier die mooi lang was
aangesloten – goed voor de uierprijs – en
last but not least een stevige stap. Daarin
maakte ze het verschil met niet alleen
Hendrika, maar ook met diverse andere
deelneemsters. Eileen kreeg verdiend de
titel algemeen kampioene.

Caudumer Hinke 97 (v. Classic),
kampioene vaarzen
Prod.: 2.04 56 1897 4,45 3,15 lw 109

Classicdochter op kop
Familie Noordenbos zette in de juniorenklasse een late Faberdochter in actie.
Reino 61 was een goed ontwikkelde vaars
met mooie verhoudingen en een correct
gevormde uier. Niet voor het eerst die
dag was een tekort aan kracht in beenwerk een sta-in-de-weg voor een hoger
niveau. Jeffersondochter Frida 192 kwam
voor Noordenbos dichter in de buurt. Zij
imponeerde met een vaste uier, een sterke bovenbouw en een goed gevormd
kruis en versloeg ’s morgens vanwege
betere benen en meer welving van de
ribben Caudumer Hinke 97 (v. Classic) van
Haytema. Maar opnieuw keerden de rollen om: de Classicdochter zegevierde
dankzij meer jeugd, ook haar fraaie uier
deed niet onder voor die van Frida. De
reservetitel was niet voor Frida, maar
verrassend voor Hinkes stalgenote Hinke
111 (v. Mr Burns). De vaars verdiende
haar credits met een stijlvol skelet, maar
moest in achteruier en beenwerk haar
meerdere erkennen in de Jeffersontelg. l

Damion Eileen (v. Damion),
kampioene jonge koeien en alg. kamp.
Prod.: 2.03 349 7637 3,19 3,28 lw 83

Reeuwkje 107 (v. Slogan),
kampioene oudere koeien
Prod.: 8.04 323 11.276 4,09 3,48 lw 105
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