K E U R I N G

Talentdochter Gretha 298 wint algemeen kampioenschap Veekeuring Fryslân

Goud voor bruidskoe
Het kampioenstableau van de provinciale Friese keuring telde
opvallend veel nieuwe namen. De organisatie moest zich vooraf
flink inspannen voor voldoende opgaven, maar er kwam in Oenkerk uiteindelijk een ijzersterke middenklasse voor de dag.
tekst Florus Pellikaan

T

ijdens het afgelopen mpr-jaar was
Friesland opnieuw de grootste koeienprovincie. Dat dit niet automatisch
zorgt voor veel deelname aan shows,
bleek tijdens Veekeuring Fryslân. Met
moeite had de organisatie tachtig koeien
in de catalogus gekregen. Daar stond uiteindelijk wel ruime publieke belangstelling en een sterke middenklasse tegenover. Tot het puike finaleviertal in deze
klasse mocht zich Sondeler Edelweiss 8660
van Jacobus Eppinga uit Sondel rekenen.
De lang geuierde Jannsendochter was
een malse kwaliteitskoe die in de eindstrijd net wat gewicht tekort kwam.
De Friese show kende geen uierkampioenschap, anders had Anita 54 (v. Goldwyn) van Sietse en Pieter Talsma uit Warga daar zeker hoge ogen gegooid. Ze
combineerde een vast aangehechte uier
met een melkrijk skelet, maar ook met
iets onzorgvuldig beengebruik. Hierdoor
ging de strijd om de titels tussen Parfum
(v. Damion) van familie Altenburg uit
Koufurderrige en Gretha 298 (v. Talent)
van Klaas en Wierd de Groot uit Oudega.
Beide koeien imponeerden op hun eigen
manier. De omvangrijke Parfum combineerde een forse stokmaat met een fraaie
balans, Gretha 298 was strak gelijnd en
voorzien van mooie overgangen. Meer
volume in de vooruier en een overtuigende stap deden Gretha uiteindelijk winnen. Hiermee had de Talentdochter de
zwaarste strijd gestreden. Later volgde
ook het algemeen kampioenschap. Parfum maakte onderdeel uit van de winnende bedrijfsgroep van Altenburg.
De seniorenklasse had kwalitatief gezien
de meeste last van de moeizame opgave.
R Adema 816 (v. Mr Sam) van familie Van
der Ploeg uit Warga verdedigde in eerste
instantie nog wel haar vorig jaar behaalde titel, maar haar eigenaren verlieten
uit onvrede vroegtijdig de rubriek. Tot

het finalekwartet behoorde wel de bescheiden ontwikkelde, maar puik geuierde Marijke 39 (v. Minardi) van Durk
Zandstra uit De Tike en de lang gebouwde, kwaliteitsrijke Topcross Aukje 285 (v.
September Storm) van Jaap Jacobi uit Garijp. Het ontbrak Marijke echter aan
maat en Aukje aan hoogte in de achteruier om aanspraak te kunnen maken op
het eremetaal. Daarvoor diende zich de
tien keer afgekalfde Sondeler Aukje 7237
(v. Border) aan. De pupil van opnieuw Eppinga had bijna de honderd ton vol,
maar haar uier was nog altijd boven de
hak. Ondanks een fraaie upstanding
moest Aukje wat betreft capaciteit het
hoofd buigen voor Foekje 136 van Talsma.
De ruim ontwikkelde, iets tengere Goldwyndochter stapte op soepel beenwerk
naar de overwinning.

Shottlezusjes winnen bij vaarzen
Bij de vaarzen schaarden de zwaar gebouwde Falkena Foekje 185 (v. Laurin) van
Herman en Eef Vernooy uit Oosterwolde
en de vlot stappende Hoanster Neeltje 50 (v.
Fidelity) van familie Bijstra-Vernooij uit
Hoornsterzwaag zich bij het finalekwartet. In uieraanhechting moest het duo
het echter duidelijk afleggen tegen de
twee Shottlehalfzusjes Yvonne 50 en Bolleholster Melody. Beide vaarzen waren jeugdig, stijlvol en voorzien van compacte
uiers. Vanwege het iets mindere beengebruik was voor Yvonne en eigenaar Talsma de reservetitel het maximale. Het
kampioenschap ging zonder discussie
naar de veelbelovende Melody, die fokker Jan van der Wal uit Bartlehiem een
jaar geleden als bruidskoe cadeau deed
aan zijn dochter Sytske en haar man
Mark van der Ploeg uit Warga. Het was
een mooie bekroning van het laatste
grote optreden met melkgevende dieren
voor de zeventigjarige Van der Wal. l

Bolleholster Melody (v. Shottle),
kampioene vaarzen
Prod.: 2.04 17 734 4,65 3,20 lw 114 l.l.

Gretha 298 (v. Talent),
algemeen kampioene
Prod.: 3.04 361 10.600 3,83 3,32 lw 95

Foekje 136 (v. Goldwyn),
kampioene senioren
Prod.: 3.01 388 11.910 4,41 3,56 lw 114
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