K E U R I N G

Dekker domineert op ruim bezette lokale fokveedag van Vriezenveen

Roem voor rode Riek
Met drie individuele titels en de beste bedrijfsgroep was Jan Dekker grootverdiener tijdens fokveedag Vriezenveen. De lokale
keuring had over deelname niet te klagen en kreeg de roodbonte
Riek 121 als algemeen kampioene.
tekst Florus Pellikaan
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okveedag Vriezenveen is nog een van
de weinige echt lokale keuringen in
Nederland. Het gros van de deelnemers
komt uit Vriezenveen en de inzender die
’s morgens het verst moest rijden, had
bij aankomst op het terrein niet meer
dan tien kilometer op de teller staan.
Zich zorgen maken over het aantal koeien hoefde de organisatie in ieder geval
niet. Maar liefst 108 melkgevende dieren
telde de catalogus en alle klassen bestonden uit ten minste drie rubrieken.
De middenklasse spande met vijf reeksen de kroon, niet alleen in aantal, ook
wat betreft kwaliteit. Het viertal dat uiteindelijk overbleef, was bijzonder aan
elkaar gewaagd. Neem de ragfijne kwaliteitskoe Sari (v. Lothar) van melkveebedrijf Bramer uit Westerhaar-Vriezenveensewijk die stapte op sterk beenwerk.
Of de ruim ontwikkelde en sterk gebouwde Jeevesdochter Joke 110 van Frits
Hoff uit Vriezenveen. Sari en Joke hadden alleen de pech dat twee koeien in
uierkenmerken net iets beter waren. De
ruim ontwikkelde Winter’s Farm Beppe 300
(v. Surprise) van Jan en Tiny Winter uit
Vriezenveen gooide een fraai beaderde
en hoge uier in de strijd. Doordat ze
zich niet zo goed liet leiden, werd haar
iets weke bovenbouw geaccentueerd en
verloor ze de strijd met de roodbonte
Riek 121 van Jan, Liesbeth en Frits Bom
uit Vriezenveen. De Blitzdochter combineerde een fraaie ribbenpartij met een
goede kruisconstructie en een vierkante
beenstand. Het leverde Riek niet alleen
de middenklassetitel op, maar ook het
algemeen kampioenschap.
De seniorenfinale telde een viertal jeugdig ogende oudere koeien die het niveau
van de middenklasse een prima vervolg
gaven. Jan Dekker had met twee finalisten de grootste kans op succes. Bramer
deed met Djoeke echter ook nu een gooi

naar de prijzen. De erg goed geuierde en
vlot stappende Virzildochter kwam vanwege haar vlakke kruis echter niet verder dan een finaleplek.
De fraai uitgebalanceerde Maaike 440 (v.
Talent) van Jan, Anna en Mark Zomer uit
Westerhaar-Vriezenveensewijk was de
andere uitdager van de twee stalgenotes
van Dekker. Ze won met haar hoge achteruier al het uierkampioenschap, maar
haar beweging was net niet zo soepel als
die van de concurrentie. Hierdoor boekte Dekker met de jeugdige en ondiep geuierde De Weiteman Afke 47 (v. Maestro) en
de melktypische en fijn gebouwde De
Weiteman Pietje 272 (v. September Storm)
een dubbelslag. In het onderlinge duel
verwees Afke vanwege een langere uierbodem Pietje naar de reservestek. Dekker showde ook de beste bedrijfsgroep.

D.W. Pietje 291 (v. Mr Burns), kamp. vaarzen
Prod.: 2.01 71 2051 3,45 3,03 lw 98 l.l.

Riek 121 (v.Blitz), algemeen kampioene
Prod.: 3.07 288 6963 5,30 3,82 lw 97 l.l.

Strijd tussen rood en zwart
Bij de vaarzen was wat kwaliteit betreft
het meest zichtbaar dat Vriezenveen
‘slechts’ lokale inzendingen heeft. De
strijd om de prijzen spitste zich uiteindelijk toe op twee roodbonte en twee
zwartbonte dieren. De sterke roodbonte
Winter’s Farm Truusje 254 (v. Fidelity) van
familie Winter werkte zich vanuit een
1c-positie op tot de finale. Ook de rode
Zabingdochter Plantage Arta 328 van Rein
en Coby Brandsen en Arjan en Jolanda
van Doorn uit Sibculo schaarde zich
dankzij haar fraaie verhoudingen bij het
finalekwartet. In tegenstelling tot in de
middenklasse moesten de roodbonten
nu wel het onderspit delven, doordat het
Truusje aan melktype en Arta aan de
correctheid van speenplaatsing ontbrak.
De prijzen gingen daardoor naar de jonge zwartbonte vaarzen uit de eerste rubriek: De Weiteman Pietje 291 (v. Mr Burns)
van Dekker en de vroege Gillette Jordandochter Magda 75 van Johan en Egbert

D.W. Afke 47 (v. Maestro), kampiene oud
Huidige levensprod.: 1454 45.703 4,32 3,39

Pot uit Vriezenveen. Pietje showde een
fraai vaarzenskelet met een gepaste wigvorm. Magda was vooral sterk gebouwd
en voorzien van een langere uierbodem.
Hierdoor moest het beenwerk de beslissing geven en daarin was Pietje net iets
sterker, waardoor Dekker zijn derde individuele titel binnenhaalde. l
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