K E U R I N G

Familie Talsma domineert matig bezette Veekeuring Fryslân in Oenkerk

Anita wint Fries onderonsje
Aan publiek geen gebrek, maar de animo om koeien in te zenden voor de negende Veekeuring Fryslân bleek gering. Met
moeite kreeg de organisatie 66 koeien in de catalogus. Met drie
titels domineerde de familie Talsma de Friese provinciale keuring.
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D

e buurprovincies kiezen al voor het
openstellen van de provinciegrenzen
om het bestaansrecht van hun keuring
te verzekeren. Zover is de organisatie
van de Veekeuring Fryslân nog niet. Als
provincie met de meeste koeien moet het
mogelĳk zĳn een provinciale keuring in
stand te houden, zo luidt de redenatie.
Maar met 66 melkkoeien in de catalogus
is de kritieke grens in zicht.
Aan Sietse en Pieter Talsma lag die minimale opkomst in ieder geval niet. De
melkveehouders uit Warga waren in
Oenkerk een van de grootste – en meest
succesvolle – inzenders. Bĳ de vaarzen
viel hun Alexanderdochter Djura net buiten de prĳzen. De harmonisch gebouwde vaars eindigde vanwege iets meer
kracht in de voorhand nog wel vóór de
jeugdige, functioneel sterke Zuid-Ooster
Boukje 123 (v. Sunflower) van Oene, Wouter en Jeroen Dolstra uit Oosterstreek.
Jeugdig was ook de andere medaillekandidaat van de familie Dolstra, Zuid-Ooster
Geertje 99. De Cricketdochter bleek een
vaars met veel lengte, een ondiepe uier
en mooie overgangen. Toch moest ze genoegen nemen met de reservetitel. De
fraaitypische Topcross Anna 237 (v. Jordan)
van Jaap Jacobi uit Garĳp was een tikje
fraaier afgewerkt in frame en stapte
krachtiger door de ring. Dolstra en Jacobi kruisten ook de degens bĳ de bedrĳfsgroepen, waar het goud opnieuw voor
Jacobi was en het zilver voor Dolstra.

Dochter van Precilla
De animo om deel te nemen met koeien
mocht dan gering zĳn, over publieke belangstelling had de organisatie niet te
klagen. In de middenklasse konden de
bezoekers genieten van het optreden
van onder meer Giessen Precilla 4 (v. Goldwyn) van Halbe Huitema uit Gauw. Net
als haar moeder, oud-NRM-kampioene

Spirit Precilla, beschikte ze over een
fraai beaderde en vast aangehechte uier
met veel breedte en hoogte in de achterkwartieren. Voor een podiumplek miste
ze de laatste macht en capaciteit. Ook
voor de sterke en balansrĳke Falkena Foekje 185 (v. Laurin) van Herman en Eef Vernooy uit Oosterwolde bleek een plek bĳ
de laatste vier het hoogst haalbare.
Voor het uitreiken van de prĳzen hielden de juryleden Tjebbe Huybrechts en
Wouter de Bruin stil bĳ Parfum (v. Damion) van de familie Altenburg uit Koufurderrige en Foekje 150 (v. Lheros) van Talsma. De twee vielen beide al vaker in de
prĳzen in Oenkerk. Foekje won drie jaar
geleden de vaarzentitel in Friesland, de
in België geboren Parfum pakte in 2012
de reservetitel in de middenklasse. Met
haar forse stokmaat, haar open bouw en
de aantrekkelĳke uier trok Parfum dit
keer aan het langste eind met de royaal
ontwikkelde, ondiep geuierde Foekje op
de reservestek.
De familie Talsma hoefde niet lang te
treuren om het mislopen van de titel in
de middenklasse. Bĳ de senioren boekten de Friese melkveehouders een dubbelslag met Anita 54 (v. Goldwyn) en
Foekje 112 (v. Talent). In 2011 eiste Foekje
in Oenkerk al de seniortitel op, maar nu
moest ze haar stalgenote voorrang verlenen. Het sterkste wapen van de robuuste
Anita bleek haar lange uier met fraai geplaatste spenen en de messcherpe ophangband. Daar kon de stĳlvolle Foekje
niet tegenop, maar de Talentdochter rekende vanwege beter beenwerk en een
hogere achteruier wel af met de lange,
sterk gebouwde Classicdochter Zuid-Ooster Harmke 319 van Dolstra. De melkrĳke
Falkena Foekje 182 (v. Toystory) van Vernooy kwam ondanks haar lengte en upstanding in vooruier te kort om aanspraak te maken op eremetaal.

Topcross Anna 237 (v. Jordan), kamp. vaarzen
Prod.: 2.02 57 2008 3,89 3,10 lw 109 l.l.

Parfum (v. Damion), kampioene midden
Prod.: 3.10 339 11.773 3,70 3,35 lw 100

Anita 54 (v. Goldwyn), alg. kampioene
Prod.: 4.06 362 11.385 4,48 3,63 lw 103

Nog één titel was er te verdelen; wie zou
het algemeen kampioenschap winnen?
Nogmaals gaf de puike melkklier van
Anita 54 de doorslag; de Goldwyndochter won het algemeen kampioenschap. l
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