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Rood- en zwartbont blijven gescheiden op fokveedag Noord-Veluwe

Doortje: zege én 100.000 kg
Het was dubbel feest voor Doortje 2370. De oud-NRM-kampioene maakte onlangs de 100.000 kg melk vol én won het algemeen kampioenschap in Oldebroek. Bij zwartbont maakte Joost
Kroes met Topazdochter Andre 135 een droomdebuut.
tekst Inge van Drie
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ven was er sprake van dat de organisatie van de fokveedag Noord-Veluwe
in Oldebroek de rood- en zwartbontkeuring ineen zou schuiven. Het aantal
roodbonte deelnemers in 2011 was aan
de magere kant. Uitbreiding van het inzendersgebied zorgde voor nieuw elan,
zodat Brook Massia-Anny 1 van Jan de Groot
en Hans Puttenstein uit Kamperveen gewoon de strijd met andere roodbonten
kon aanbinden. De royaal ontwikkelde,
krachtige Spencervaars rekende in de
finale af met de melktypische en fraai
geuierde Stouwdamshof Jacoba 83 (v. Curtis)
van Gerrit, Jantje, Hendrik en Annerike
van ’t Hof uit Oosterwolde.
In de middenklasse duelleerden Gansey’s
Clara 10 van Rudi en Ilona Menkveld uit
Zeewolde en Doortje 3991 (v. Classic) van
Puttenstein en De Groot. De pasgekalfde
Clara trok aan het langste eind met haar
lange lijf, haar harde bovenbouw en haar
vast aangehechte melkklier. Met haar
diepe middenhand en brede kruis blonk
reservekampioene Doortje uit in kracht.
Beide winnaressen stammen uit de Doortjes van de familie Veneklaas Slots. Doortje 3991 via moederszijde, Clara 10 via
haar vader Sudena Sundance, een Lion
Kingzoon uit oud-NRM-kampioene Doortje 2370 van Hans Puttenstein en de familie Veneklaas Slots. En laat nu ook zij in
Oldebroek haar opwachting maken. De
bijna vijftien jaar oude BevNickdochter,
die net voor de keuring de 100.000 kg
melk volmaakte, breidde haar erelijst in
Oldebroek uit. Met haar sterk bewaarde
uier en beenwerk won Doortje de seniortitel vóór de elf jaar oude en ook heel
aansprekende Stouwdamshof Jacoba 19
(v. Stadel) van Van ’t Hof. Als klap op de
vuurpijl pakte Doortje ook het algemeen
kampioenschap roodbont.
Over naar zwartbont, waarbij Eibert van
Engelen uit Nunspeet de vaarzentitel op-

streek met Vekis Gre 123. In melkopdruk
kon de Alliancedochter een tikje fraaier,
maar haar sterk opgehangen, lange uier
brachten haar de winst vóór de melktypische Noorder Katinka (v. Survivor) van
Jan-Willem Schoonhoven en Jacob van
de Werfhorst uit Noordeinde.
In de middenklasse was het lastig kiezen. Zou de sterk stappende Noorder Karika (v. Paramount) van de combinatie
Schoonhoven/Van de Werfhorst goud
winnen of misschien de fraaitypische en
heel complete Rivervalley Loretta 3 (v. Affirmed), eigen aan Jan-Martien van Wijhe en uit de stal van Martin van Norel en
Paula Buurkes uit Doornspijk? Ook de
zwartbonte Stadeldochter Stouwdamshof Jacoba 52 van Van ’t Hof mengde
zich in de strijd met een lange uier en
mooie overgangen in het skelet. De
weegschaal sloeg door in het voordeel
van Jacoba, zodat Gerrit van ’t Hof –
voorzitter en speaker tegelijk – opnieuw
de microfoon moest afstaan om een van
zijn koeien te laten huldigen. De reservetitel werd een prooi voor Loretta.

Stouwdamshof Jacoba 52 (v. Stadel), kampioene
middenklasse
Productie: 3.06 344 13.706 4,15 3,27 lw 114

Andre 135 (v. Topaz),
algemeen kampioene
Levensproductie: 1685 45.874 4,45 3,64

True type in frame
Bij de zwartbontsenioren was het niveau
hoog, mede dankzij een aantal debutanten, onder wie Joost Kroes uit Genemuiden met Andre 135. De vijf keer gekalfde
Topazdochter kreeg alle lof toegezwaaid
van de jury voor haar prachtige middenhand en haar sterk en hoog opgehangen
uier. ‘Zo willen we koeien graag zien.
Deze koe is een true type qua frame’, gaf
jurylid Albert Prins aan. Het wekte dan
ook geen verbazing dat de seniortitel én
het algemeen kampioenschap Andre ten
deel vielen. De extreem ontwikkelde
Stouwdamshof Malve 129 (v. Goldwyn)
moest een stapje terug doen. Na de middenklassetitel in 2011 pakte de pupil van
Van ’t Hof nu het zilver bij de senioren. l

Doortje 2370 (v. BevNick),
algemeen kampioene
Levensproductie: 3772 100.337 4,57 4,02

V
V EE EE TT EE EE LL TT januari
augu s tu 1s / 12 22 00 10 29

19

