K E U R I N G

De families Haytema en Jorna domineren de 113e Friese keuring

Wikje wint in Workum
Voor veel burgerpubliek moet een keuring gewoon plaatsvinden
op het marktplein in een dorp of stad. Zoveel werd wel duidelĳk
in Workum, waar honderden burgers Fockema-Oord Wikje 184
op overtuigende wĳze algemeen kampioene zagen worden.
tekst Florus Pellikaan
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H

et dagelĳkse leven in Workum staat
even stil op de vierde woensdag in
september. De vlaggen gaan uit, de scholen zĳn dicht en de gladde klinkers worden bedekt met stro en zand. Het is duidelĳk dat de inwoners van Workum de
‘keuringsdei’ massaal omarmen. Rĳendik staat het publiek op het marktplein
bĳ het melkvee en bĳ de tuigpaarden.
Met Fries als spreektaal van omroeper en
juryleden was de dag ook vooral gericht
op de lokale bezoeker.
Het massaal aanwezige burgerpubliek
zag de Caudumerstal de show stelen bĳ
de vaarzen. Drie van de vier eerstekalfsdieren waren eigendom van Sietze Henk
en Tjitske Haytema uit Koudum. Alleen
Fockema-Oord Akke 136 van Answerd Jorna
uit Gaast kon de stalgenotes nog van het
eremetaal afhouden. De lang gebouwde
en ondiep geuierde Scooby-Duudochter
bleef vanwege een betere uieraanhechting de evenredige Caudumer Hinke 173 (v.
Shottle) ook daadwerkelĳk voor. Maar
tegen de roodbonte stalgenotes Caudumer
Hinke 199 (v. Destry) en Molenkamp Anky 4
(v. Kylian) was Akke niet opgewassen. De
spĳkerharde en vlot stappende Anky
had op de CRV Koe-Expo met een 1b-plek
al aan haar reputatie gewerkt. Voor de
kampioenstitel werd ze echter terecht
voorbĳgestreefd door stalgenote Hinke
199, die een vaster aangehechte vooruier
en fraaiere overgangen had. De jury vergaf Hinke de niet geheel parallelle stap.

Uitgebalanceerde frames
Zo spannend als het bĳ de strĳd om de
vaarzentitel was, zo duidelĳk was het in
de middenklasse. Fockema-Oord Wikje 184
liep er in haar leeftĳdsklasse wat betreft
niveau zonder discussie uit. De proefstierdochter van Predator, een Goldwynzoon uit de Windy-Knoll-View Policyfamilie, van opnieuw Jorna, overtuigde

met haar evenredige, uitgebalanceerde
frame en haar kwaliteitsrĳke beenwerk.
Wikje won met haar hoge en brede uier
eerder op de dag ook al het uierlint.
Wie het zilver in de middenklasse zou
winnen, was minder voorspelbaar. Sietske
109 (v. Bertil) van familie Stellingwerff
uit Workum kon in framekenmerken
Wikje wel volgen, maar ze stapte minder
krachtig. Metje 1394 (v. Ponsstar Sunflower) van Anne de Boer uit It Heidenskip
gooide haar lange lĳf en lange uierbodem in de strĳd, maar de uier kon vaster
zĳn aangehecht. Reeuwkje 169 (v. Tequila)
van Jan, Trĳntje en Richtje Noordenbos
uit It Heidenskip vormde met vier stalgenotes al de beste bedrĳfsgroep en gooide
ook in de individuele strĳd haar fraaie
verhoudingen en kwaliteitsuier in de
strĳd. De juryleden vonden Reeuwkje alleen wat weinig lengte hebben en schonken het zilver daarom aan Metje.
In de finale van de oudere koeien was er
opnieuw een pupil uit de omvangrĳke
Metjefamilie van De Boer present. Dit
keer ging het om Metje 1222, een Janssendochter die een uitgebalanceerd frame
met een hoge achteruier combineerde.
Uitgebalanceerd was ook de bescheiden
ontwikkelde Petra 65. Het dier met onbekende afstamming van Jacob en Pieter
van de Valk uit Workum bezat een nog
altĳd erg ondiepe en vast aangehechte
uier. Petra had alleen wat weinig vermogen voor een oudere koe en Metje was bĳ
een vlottere pas nog kansrĳker geweest.
Hierdoor kwamen de scherprechters uit
bĳ twee stalgenotes van Jorna. FockemaOord Hiltje 201 (v. Starleader) was de
grootste en had de beste speenplaatsing,
Fockema-Oord Hendrina 387 (v. Talent) was
breder en toonde meer balans. Hiltje
kwam na enig beraad als winnares uit de
strĳd, maar een serieuze kandidate voor
het algemeen kampioenschap was ze

C. Hinke 199 (v. Destry), kamp. vaarzen
Voorsp. prod.: 2.00 305 7810 4,55 3,55 lw 115

F.-O. Wikje 184 (v. Predator), alg. kamp.
Prod.: 2.10 364 11.305 3,79 3,31 lw 125

F.-O. Hiltje 201 (v. Starleader), kamp. oud
Prod.: 2.01 330 9572 3,54 3,45 lw 120

niet. Dat ging overduidelĳk naar haar
andere stalgenote: Wikje, die daarmee
onderstreepte klaar te zĳn voor het grotere keuringswerk, zoals de Provinciale
Veekeuring Fryslân. l
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