K E U R I N G

Willie 368 algemeen kampioene bij rood, opnieuw
Danillodochter beste bij de vaarzen

Grille 6937 (v. Danillo), kampioene vaarzen
Voorsp. productie: 2.03 305 9676 4,44 3,24
lw 116

Klara wint in
druilerig Saasveld
Met 210 koeien van 55 inzenders in de catalogus hoort de tweejaarlijkse fokveedag Twente in Saasveld tot de grootste regionale
keuringen. Met twaalf juryleden was er niet altijd een strakke
keuringslijn te ontdekken, maar dat deed niks af aan de kwaliteit
van de algemeen kampioenes Klara en Willie.
tekst Florus Pellikaan
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Ciska 41 (v. Fatu), kampioene vaarzen
Voorsp. productie: 2.02 305 7775 4,17 3,27
lw 98

Edellady 2 (v. Talent), kampioene midden
Prod.: 2.02 461 13.564 4,34 3,48 lw 111
Geertje 457 (v. No Limit), kampioene senioren
Prod.: 3.05 343 12.950 4,29 3,60 lw 110

egelmatig kampen regionale keuringen met minimale deelname, maar
in Saasveld herkennen ze dat fenomeen
niet. Met 110 roodbonte en 100 zwartbonte koeien in de catalogus was fokveedag
Twente weer eens echt een ‘ouderwetse’
dag koeien keuren. Een van de grootste
inzenders waren Jan en Endie Dalenoord
uit Enschede en ook uit hun stal kwam
uiteindelijk de algemeen zwartbontkampioene: Dalenoord Klara 186.
De Talentdochter plaatste zich op grote
shows al meerdere malen voor de finale
en won diverse ‘kleine’ prijzen op regionale keuringen. Van een algemeen kampioenschap was het echter nog nooit gekomen. Met de woorden ‘Ze is vandaag
verreweg de beste’ kroonde arbiter Engbert Jan Ruitenberg haar nu wel tot
grootste winnaar. Klara behaalde dit
door haar fraaie upstanding en ribbenpartij en de vast aangehechte uier. Iets
meer kwaliteit onder in de benen had
Klara afgemaakt, maar het was ruim genoeg voor het senioren- en het algemeen
kampioenschap bij zwart.

Dubbelslag voor Dalenoord
Spannender was de strijd om de reservetitel bij de ouderen koeien. ‘Good old’
Meike 730 werkte zich als dertienjarige
vanuit de prestatieklasse op tot de kampioenskeuring. In het frame en het beengebruik van de Celsiusdochter van Herman Antvelink uit Lattrop Breklenkamp
viel geen enkel spoor van slijtage te bespeuren. Vanwege haar lactatiestadium
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miste Meike alleen de bloei op de uier en
daardoor ook de slag om de prijzen.
De overige twee kandidaten waren Dalenoord Minke 226 (v. Allen) van opnieuw familie Dalenoord en Big Annette 63 (v. Lucky Mike) van Jos en Ingrid Knoef uit
Geesteren. Minke showde een melkrijk
skelet en een goed aangehechte uier,
maar stapte voorzichtig. Annette combineerde een fraaie upstanding met een
breed kruis, maar de achteruier mocht
hoger zijn. De jury koos uiteindelijk voor
het zijaanzicht van Minke en bezorgde
Dalenoord zo een dubbelslag.
De fokveedag Twente verliep door motregen druilerig en meerdere keren moesten de paraplu’s worden opgestoken. Het
ruime aanbod aan kwalitatief goede jonge koeien compenseerde het sombere
weer echter ruimschoots. De eigenschap
‘kwaliteit’ gold voor Big Super Star 47 (v.
Goldwyn) van opnieuw familie Knoef en
Leentje 6871 (v. Talent) van Bennie en Stefan Strootman uit Enschede wel heel letterlijk. Het duo was gemiddeld ontwikkeld, maar combineerde een fijne
botstructuur met veel hardheid. Ook de
uiers waren sterk aangehecht. Omdat de
jury veel waarde hechtte aan meer capaciteit, viel het duo buiten de prijzen.
Meer capaciteit had inderdaad Winter’s
Farm Beppe 257 van Jan en Tiny Winter
uit Vriezenveen. De Fortunedochter was
groot, wat grof gebouwd en bezat een
lange uierbodem. De andere kandidate
was Edellady 2 (v. Talent) van Gerrit, Ruud
en Bram Kemna uit Enschede. Zij combi-

Dalenoord Klara 186, algemeen kampioene
Productie: 3.06 411 16.631 3,85 3,42 lw 116

neerde openheid en capaciteit op de
gewenste wijze, maar eindigde vanwege
haar voor een tweedekalfskoe royale
uier in de rubriek op 1c. In de finale
haalde de jury Edellady toch bij de beste
vier en benoemde haar tot kampioene.

Opnieuw succes voor Danillo
Bij de zwartbonte junioren schaarde de
nog maar net tweejarige Boudientje 178
van Henk en Jacobien Lohuis uit Notter
zich bij de beste vier. De grijskleurige
Blitzdochter blonk uit in foutloosheid.
De jury waardeerde de bijzonder vast
aangehechte melkklier met de uierprijs,
maar vond haar terecht nog te gesloten
voor de kampioenstitels.
Meer openheid in de ribbenpartij showde Talentdochter Aaltje 137 van Tonnie,
Joke en Mariëlle Lenferink uit Almelo.
Ze combineerde dat met een fraaie kwaliteitsuier, maar miste de kracht in de
bovenbouw om het de twee andere echt
lastig te maken. Al in de rubriek hadden
Grille 6937 (v. Danillo) van opnieuw familie Strootman en Geertje 530 (v. Instinct)
van Henk en Jan Hammink uit Almelo
kennis met elkaar gemaakt. Grille won
vanwege haar ruime ontwikkeling, haar
fraaie front en de parallelle stap. Geertje
530 was iets kleiner, had wel meer welving en een beter aangehechte uier, maar
stapte minder makkelijk. Ook in de kampioenskeuring ging de voorkeur van de
juryleden uit naar Grille, waardoor net
als een week eerder in Putten een Danillodochter in de prijzen viel.
In Saasveld deden de roodbonte jonge
koeien niet onder voor hun zwartbonte
soortgenoten. Zo stonden er in de vaarzenfinale vier aansprekende, maar wel
heel verschillende vaarzen. De ruim be-

Willie 368 (v. Classic), algemeen kampioene
Productie: 2.01 332 8925 3,60 3,59 lw 90

meten en krachtig gebouwde Big Super
Star 52 (v. Classic) van opnieuw familie
Knoef schaarde zich bij het finalekwartet. Dat gold ook voor de evenredig gebouwde en in keuringsvorm stekende
Incasdochter Bossink Joke 30 van Wim en
Gerrit van der Kolk uit Wierden.
De Blitzdochter Rolina 444 van Gerrit en
Diana Hinsenveld uit Almelo dankte
haar uitverkiezing aan haar ruime stokmaat en haar fraai beaderde uier. Ciska
41 (dochter van de zelfgefokte Faberzoon
Fatu) van Bertus, Alwie, Ivo en Tom Oude
Lansink uit Fleringen completeerde het
viertal en blonk uit in jeugd, een compact aangehechte uier en een soepele
stap. Daar stonden weer verschillende
kleine verbeterpunten voor alle vaarzen
tegenover. Het was een luxe dat smaak
de doorslag kon geven en de juryleden
verkozen Ciska als kampioene en Rolina
als reserve.

Verrassende wending
Door het grote aantal koeien waren er
maar liefst twaalf juryleden afgereisd
naar Saasveld. Een strakke keuringslijn
was daardoor niet altijd te ontdekken en
de kampioenskeuring van de middenklasse kreeg bijvoorbeeld een verrassende wending. Naar aanleiding van haar
optreden in de rubriek en het winnen
van de uierprijs, werd Big Boukje 260 (v.
Kian) van familie Knoef door velen getipt
als kampioene. Naast haar lange uierbodem showde ze een balansrijk frame met
fraaie verhoudingen. De jury rekende
haar de vering onder in de benen wel
heel sterk aan en weer miste Knoef daardoor nipt de prijzen.
Ook de zwaar gebouwde en ondiep geuierde Willie 377 (v. Classic) van Bennie en

Ans Kampkuiper uit Almelo moest
vroegtijdig het podium verlaten doordat
ze wat vrouwelijkheid miste. Kampkuiper had met Classichalfzus Willie 368
echter nog een ijzer in het vuur. Hardheid in skelet, een hoge achteruier en
een kalving meer waren de wapenfeiten
waarmee ze het opnam tegen Valerie van
Hans Hammink uit Almelo. De Latindochter was jeugdig en voorzien van een
compact aangehechte uier, maar ten opzichte van Willie miste ze capaciteit.
Willie won daarom, ondanks wat breed
geplaatste voorspenen, de titel en later
op de dag ook de Ir. Anemaprijs voor het
algemeen kampioenschap bij rood.

Geertje opnieuw succesvol
Sommige koeien trekken direct de aandacht wanneer ze de ring betreden. Een
koe die dat ook zeker doet, is Geertje 457
(v. No Limit) van Henk en Jan Hammink
uit Almelo. Geertje heeft door haar imponerende melkframe en goed gevormde uier een bijzonder fraai silhouet. Ze
won daardoor vrij gemakkelijk het seniorenkampioenschap.
Om het reservelint streden onder andere
de krachtig gebouwde Clara 50 (v. Creylo)
van Henk en Ankie Eertink uit Enter en
Olga 255 (v. Kian) van de families Smelt
en Luttikhedde uit Haaksbergen. Ondanks hun balansrijke frames met fraaie
verhoudingen, konden Clara vanwege
achteruierhoogte en Olga door de speenplaatsing toch niet bij het zilver. Dat
ging naar de fijn gebouwde en goed bewaarde Trillie 89 (v. Reno) van Gerrit en
Annie Vosman uit Rijssen die eerder op
de dag ook de uierprijs won. Hierdoor
waren de prijzen, zeker bij roodbont,
goed verdeeld. l
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