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Eggerink wint drie keer goud in Wierden

Zwitserse precisie
Letterlĳk en figuurlĳk wonnen de beide algemeen kampioenen
tĳdens de jubileumkeuring van Agri Fair in Wierden met Zwitserse
precisie. De rode Odeline werd in Zwitserland geboren en de
grĳze Bouwdientje is een dochter van de Zwitserse Blitz.
tekst Florus Pellikaan

M

P. Ralst. Princes (v. Ralstorm), kamp. midden
Prod.: 4.05 356 11.965 4,17 3,85 lw 131 l.l.
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et 96 melkgevende koeien in de catalogus kon het bestuur van de fokveedag van Wierden/Notter voor het zestigjarig jubileum een volledige keuring
uitschrĳven. Andere jaren werd de show,
gekoppeld aan het vierdaagse buitenevenement Agri Fair, soms genoodzaakt
zich te beperken tot jongvee en vaarzen.
De zwartbonten waren in Wierden met
56 opgaves in de meerderheid, maar
roodbont won het wat betreft kwaliteit.
Daaraan leverde familie Eggerink uit
Wierden een grote bĳdrage met een
tweetal Zwitserse koeien. Onbekend was
nog Plattery Ralstorm Princes (v. Ralstorm),
die Eggerink recent importeerde. De Ralstormdochter combineerde lengte, welving en een puik gevormde uier zodanig
dat ze ondanks haar oudmelkte lactatiestadium eenvoudig de middenklasse
won. De reservetitel viel te beurt aan familie Vosman uit Rĳssen, die met Irma 68
(v. Curtis) en Trillie 118 (v. Rustler) eveneens zeer verdienstelĳk scoorde. Vanwege een fraaiere afwerking en meer bloei
op de uier won de fĳntypische Irma van
de krachtige Trillie.
Ook bĳ de senioren won een Zwitserse
van geboorte. Plattery Incas Odeline, begin
dit jaar al algemeen Twents kampioene,
herhaalde in Wierden dit huzarenstukje.
Met haar imposante front en haar muurvast aangehechte uier was de Incasdochter opnieuw de sterkste. Bĳ de senioren
eindigde ze voor haar harmonisch gebouwde Incashalfzus Bossink Joke 30 van
Gerrit en Gerina van der Kolk uit Wierden. Trillie 99 (v. Classic) kon qua uier de
zussen niet volgen, maar door haar sterke frame legde de pupil van familie Vosman beslag op de eervolle vermelding.
Bĳ de roodbonte vaarzen was het de beurt
aan twee Fidelityzussen van een andere
Zwitserse koe van Eggerink: Mitzi. Ondanks het numerieke overwicht voor-

kwam Bossink Gerda 50 van Van der Kolk
een dubbelslag. De Pleasuredochter verwees vanwege fraaiere verhoudingen
Dol’s Mitzi 2 naar de derde plek. De jury
oordeelde dat Gerda tegen de lang geuierde Dol’s Mitzi 12 niet op kon, waardoor
Eggerink uiteindelĳk drie keer goud en
de prĳs voor de beste bedrĳfgroep mee
naar huis nam.

Sietske prolongeert bĳna
Een haast vergelĳkbaar succes was er bĳ
zwartbont voor Wichard en Anneke Maassen van den Brink uit Rĳssen. In beide rubrieken met bedrĳfsgroepen werden ze 1a
waardoor het kampioenschap hen niet
kon ontgaan. Onder andere de uiteindelĳke middenklassekampioene Koosje 98 (v.
Tandem) maakte sier in de groep met
haar vlotte stap en haar sterk opgehangen
uier. Vanwege meer capaciteit in frame
verwees ze eerder op de dag in de middenklasse Bossink Froukje 51 van Van der Kolk
naar de reservestek. De Hole in Onedochter had een aansprekende bloei op de uier
en stuurde op haar beurt vanwege meer
bodemvrĳheid van de uier Akke 200 (v. Baroque) van opnieuw Maassen van den
Brink naar de derde plek.
Bĳ de vaarzen maakte Akkes stalgenote
Sietske 107 (v. Denzel) haar rentree. De
vaarzenkampioene van vorig jaar was
nog altĳd in dezelfde lactatie, maar dat
schaadde haar nauwelĳks. Met haar diepe eerste rib wierp ze de jeugdige De Bree
Gonny 562 (v. Legend) van Johan, Herwin
en Jacoba Heimerink uit Enter naast het
podium. Prolongeren kon Sietske haar
titel echter net niet, want Bruni 662 van
Adam en Ineke Schooten uit Notter stak
juist wel in goede keuringsconditie. Met
een beter gevulde uier en veel upstanding won de Dukedochter, ondanks wat
grof beenwerk.
De stĳlvolle en melkrĳke De Bree Boukje

P. Incas Odeline (v. Incas), alg. kampioene
Prod.: 5.01 297 8989 4,89 3,66 lw 108

Bouwdientje 178 (v. Blitz), alg. kampioene
Prod.: 3.01 340 10.285 3,71 3,42 lw 107

155 (v. Flap) van Heimerink en de breed
en lang geuierde Anna 106 (v. Canvas) van
Anton en Jasper Thĳs uit Nĳverdal plaatsten zich verdienstelĳk voor de seniorenfinale. Van meet af aan was echter duidelĳk dat ze streden om het zilver, dat
uiteindelĳk naar Anna ging. Het kampioenschap ging naar Bouwdientje 178 van
Henk en Jacobien Lohuis uit Notter. Met
haar sterke frame, de nog altĳd zeer hoog
opgehangen uier en haar beste stap pakte
de typisch grĳze dochter van de Zwitserse
stier Blitz met precisie het senioren- en
algemeen kampioenschap. l
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