Vier van de zes individuele kampioenstitels voor familie Bouwmeester

Dominante fokstallen
Fokveedag Lochem rondde verdienstelĳk de serie wintershows van
2015 af. De volwaardige keuring bĳ zowel zwart- als roodbont
kreeg aansprekende kampioenen uit enkele dominante stallen.
tekst Florus Pellikaan

M

et maar liefst elf melkgevende dieren waren Henk, Joke en Henry
Bouwmeester uit Lochem sterk vertegenwoordigd op fokveedag Lochem. Ze
wisten dit ook te verzilveren met maar
liefst vier titels, een reservetitel en de
beste bedrĳfsgroep zwartbont. De hattrick die Bouwmeester vorig jaar scoorde, werd daarmee zelfs overtroffen. De
zegereeks begon – misschien enigszins
onverwacht – bĳ roodbont met de verse
Nĳkamp Ria 84. De Fidelitykleindochter
van de bekende Tulipdochter Ria 27 van
Van Zanten toonde veel potentie in haar
harmonisch gebouwde lĳf en lange uier.
Vanwege meer capaciteit verwees ze de
kwaliteitsrĳke en puik geuierde Betsie 81
(v. Curtis) van Henry ten Have uit Harreveld naar de reservestek.
Bĳ de zwartbonte vaarzen moest Bouwmeesters pupil Nĳkamp Alie 131 voor haar
zege zwaarder aan de bak. De Windbrookdochter was in stĳl, upstanding en
jeugd Holbra Chica (v. Gold Chip) van Gerrit en Alie Holmer uit Laren de baas,
maar Chica was voorzien van een bredere en beter afgewerkte uier.
In de middenklasse verweerde Marie 373
zich kranig om een hattrick voor Bouwmeester te voorkomen. De D-Fortunedochter van Wim Veneklaas Slots, gestald bĳ Henk Oudenampsen uit Laren,
combineerde jeugd en fĳnheid, maar
kon in achteruierhoogte net niet volgen.
Corrie 76 (v. Seaver) van Ronnie en Johanna Wolsink uit Ruurlo kon gebrek aan
achteruierhoogte niet verweten worden.
Bovendien imponeerde ze met haar malse melkuitstraling en diepe borst. Het
‘verontrustte’ de robuuste gebouwde Nĳkamp Roza 125 (v. Denzel) van Bouwmeester een moment, maar de jury vergeleek
ook het beenwerk en daarin vertoonde
Roza meer kracht in de stap. Voor Corrie
restte daarom de reservestek.
Bĳ de senioren was familie Bouwmeester
oppermachtig. Ze sloeg zelfs een dubbel-

slag, omdat de prima bewaarde Evertje
221 (v. Thunder) van familie Diersen uit
Varsselder in rasuitstraling Nĳkamp Frida
75 (v. Allen) en de in Frankrĳk geboren
Utah (v. Champion) van Bouwmeester
niet bĳ kon benen. De indrukwekkend
uitgediepte stalgenotes verschilden
slechts in details. Utah leek op basis van
een 50.000 kilo melk hogere levensproductie kans te hebben, maar de juryleden Leo de Jong en Dennis Nĳhof beloonden de iets hogere achteruier van Frida.

Geertje 409 (v. Secure),
kampioene midden
Prod.: 2.00 494 12.079 4,24 3,62 lw 106

Imponerende Ilona
In de middenklasse roodbont werd de
zwaarste strĳd geleverd om de reservetitel. ’t Laar Carolien 32 (v. Classic) van Harm
en Dineke Ludden uit Almen combineerde een fraai skelet met prima benen.
Hoda 33 (v. Savard) van Bert-Wim en Gera
Hofmeĳer uit Lochem was breder in
haar lĳf en met name in haar imponerende achteruier. Dat laatste gaf voor
Gerrit-Jan ten Holte en Rob Scholten de
doorslag. Het goud was van meet af aan
echter voorbestemd aan Geertje 409 (v. Secure), in gezamenlĳk eigendom van Veneklaas Slots en Oudenampsen. Ze stamt
uit oud-HHH-kampioene Reiertjeshoeve
Geertje 407 en won vorig jaar de reservetitel vaarzen. In jeugdvorm en uieraanhechting was Geertje niet te kloppen.
Ook de rode senioren hadden te maken
met zo’n uitlopende kampioene. De
ruim bemeten en net verse Holbra
Ella 1 (v. Savard), onderdeel van de winnende bedrĳfsgroep van Holmer, en de
bescheiden bemeten ’t Laar Carolien 26 (v.
Jordan) van Ludden misten respectievelĳk de kwaliteit in uier en de capaciteit
in frame. Ella werd reserve, maar het
was de slĳtvaste Thunderdochter ’t Laar
Ilona 7 van Ludden die beschikte over zoveel ribwelving en breedte van uier dat
ze eenvoudig won. En al had men een
dagkampioene uitgeroepen, dan was
Ilona een geduchte kandidate geweest. l

’t Laar Ilona 7 (v. Thunder),
kampioene oud
Huidige levensprod.: 38.481 3,57 3,60

Nĳkamp Frida 75 (v. Allen),
kampioene oud
Huidige levensprod.: 36.911 3,85 3,53
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