K E U R I N G

Torenzicht Bontje 109 wint provinciale keuring van Zeeland

Zeeuws Bontje
Wim en Christiaan Francke namen de algemeen kampioene
van Zeeland mee naar huis, maar het was de familie Wouters
uit Grijpskerke die tekende voor de grootste prijzenoogst.
Onder meer de junioren- en seniorentitel vielen hen ten deel.
tekst Tijmen van Zessen
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Vrij Zwanenburg Moore 9330 (v. Zabing),
kampioene vaarzen
Productie: 2.01 147 4004 4,23 3,31 l.l.

Torenzicht Bontje 109 (v. Mr Sam),
algemeen kampioene
Productie: 2.02 337 9205 4,07 3,67

Vrij Zwanenburg Caro 8941 (v. Lemmer)
kampioene oude koeien
Productie: 4.08 427 14.682 3,86 3,60
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eeland is de provincie met de minste
koeien van Nederland. De 186 mprbedrijven melken samen zo’n 16.000
koeien. Van die 186 bedrijven waren negentien veehouders vertegenwoordigd
op de provinciale keuring in Aagtekerke.
Dat is ruim tien procent en op dat percentage zullen andere provincies zich
stukbijten.
Zabingdochter Vrij Zwanenburg Moore
9330 won haar rubriek vrij eenvoudig.
De complete vaars was sterk in de overgangen van voor- naar middenhand.
Dankzij meer achteruierhoogte versloeg
de vaars van Ad, Iet en Wilbert Wouters
en Jaap Riemens uit Grijpskerke de langgerekte Torenzicht Rita 22 (v. Damion).
Rita kwam uit voor de stal van Wim en
Christiaan Francke, eveneens uit Grijpskerke. In de tweede rubriek was het haar
stalgenote Torenzicht Integro 22 (v. Mr
Sam) die tekende voor de rubriekszege.
De langgerekte vaars had een net even
betere stap dan Vrij Zwanenburg Anita (v.
Alta Amazing), een prima geuierde vaars
van Wouters.
Gerhard de Visser uit Aagtekerke mengde zich in de strijd met Oosterzicht Mindy
(v. Garrett). Mindy was breed in het kruis
en voorzien van een correcte uier waar
de ophangband even strakker in mocht
zitten. Ze versloeg desondanks de fraaieTorenzicht Wietske 236 (v. Shotl Ian), een
vaars van Francke die mooi in verhouding was. Na de pauze oogden de vaarzen fraaier dankzij de beter gevulde uiers. Zabingdochter Moore 9330 was
klaar voor de finale, klaar om als meest
complete vaars tot kampioene te worden
gehuldigd; met Mindy als secondante.
De reservetitel junioren was voor De Visser de opmaat naar meer succes. In de
middenklasse kwam Ramosdochter Oosterzicht Gracy sterk voor de dag, een telg
uit de Grietje 80-familie. De correct geui-

erde koe was mooi uitgezwaard, voorzien van een goed kruis, maar kon in het
beengebruik meer overtuigen. Vanwege
de kracht in haar bovenbouw klopte ze
Vrij Zwanenburg Moore 9174, een vlot stappende Joshuadochter van Wouters. Ook
Ella 42 (v. Vista) moest eraan geloven, een
jeugdig en hard gebouwde koe van Wim
Blankers uit Gapinge.
De laatste barrière naar de middenklassetitel was Torenzicht Bontje 109 (v. Mr Sam).
De harmonie in deze koe van Francke was
dermate fraai, haar kordate stap dermate
sterk en de kleur op haar ondiepe en
functioneel gevormde uier van een dermate kwaliteit dat alleen zij de middenklassetitel kon winnen. Gracy werd in
haar kielzog tweede. Ook het algemeen
kampioenschap was voor Bontje.

Bijna twaalf jaar
Het kopduo van de jongste rubriek oude
koeien was aan elkaar gewaagd. De
mooie verhoudingen en de goed aangehechte uier van Vrij Zwanenburg Marga
9132 (v. Classic) boden onvoldoende munitie om op te boksen tegen de hardheid
en het betere beengebruik van Vrij Zwanenburg Caro 8941 (v. Lemmer), hoewel
Marga voorzien was van een betere
kruispartij. Het duo van Wouters was in
de finale te sterk voor de bijna twaalfjarige Stormdochter Oranjepolder Aagje 297.
Aagje won bij de senioren wel de uierprijs
– ze droeg haar uier nog boven de hak –
maar mocht voor de eindzege even meer
ontwikkeling laten zien. De koe van Johan Kodde uit Arnemuiden rekende nog
wel af met de goed gebeende Laurenzodochter Ime 168 van Fred van der Helm
uit Dreischor.
En zo kwam de familie Wouters aan een
puike prijzenoogst; na de titel bij de junioren kwam de seniorentitel toe aan Caro
en was het reservelint voor Marga. l
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