KEUR I NG

Seniorenkampioenes Princes en Boukje ĳzersterk op fokveedag Twente

Onbetwiste dagzeges
De roodbonte vaarzen en de zwartbonte koeien in de middenklasse maakten veel indruk tĳdens de fokveedag Twente in
Saasveld. Maar uiteindelĳk wonnen de kampioenes uit de
oudste klassen overtuigend de dagzeges.
tekst Jaap van der Knaap

n perfecte keuringsconditie was P Ralst
Princes nog niet. Maar de vĳf weken
verse Ralstormdochter van de familie
Eggerink uit Wierden barstte van kwaliteit in skelet, beenwerk en uier. De
melkveehouders kochten Princes vorig
jaar in Zwitserland en lieten zien dat ze
daarmee een koe in de stal hebben die op
nationaal niveau haar mannetje staat.
De fokveedag Twente kwam te vroeg
voor de uierprĳs, maar Princes verwees
toch Toos 62 (v. Tequila) van Bennie, Ans
en Thĳs Kampkuiper uit Almelo bĳ de
roodbonte senioren naar de reservetitel.
In het roodbontveld in Saasveld blonken
vooral de vaarzenrubrieken uit. Zo hield
reservekampioene Bossink Jacoba 19 (v.
Pleasure) van Gerrit en Gerina van der
Kolk uit Wierden met haar mooie frame
maar nipt de jeugdige Jerudodochter
Ciska 50 van de familie Oude Lansink uit
Fleringen achter zich. Uiteindelĳk was
het Jo 405 van Gerrit en Diana Hinsenveld uit Almelo die dankzĳ haar foutloosheid in frame, uier en beenwerk de
vaarzentitel kreeg. Jo voerde recent nog
de dochtergroep van vader De Vrendt
Reality aan tĳdens de CRV Koe-Expo.
Tussen de kampioenen in de middenklasse zaten forse frameverschillen.
Sjoukje 315 ( v. Savard) van Marcel en Annet Ottink uit Hengelo was groot, sterk
en breed gebouwd. Naast Sjoukje stond
Oelhorst Coba 312. De Infrarougedochter
van Freek en Bert Luttikhedde uit Ambt
Delden was een veel fĳner gebouwde
koe met een sterke achteruier en ze stapte op ragfĳn beenwerk. De meer edele
uitstraling gaf Coba het voordeel, voor
Sjoukje resteerde de reservetitel.
Daar waar Princes overduidelĳk de zege
pakte bĳ de senioren bĳ roodbont, zo
duidelĳk deed dat ook de duurzame Big
Boukje 239 bĳ de zwartbonte oudere koeien. De beresterke Stadeldochter van de
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Dalenoord Jelte 787 (v. Stanleycup),
kampioene vaarzen zwartbont
Prod.: 2.00 112 3226 3,81 3,41 lw 101 l.l.

P Ralst Princes (v. Ralstorm),
kampioene roodbont oud
Prod.: 4.05 498 14.829 4,32 3,95 lw 99

Big Boukje 239 (v. Stadel),
kampioene zwartbont oud
Prod.: 9.01 323 13.381 4,68 3,48 lw 112
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familie Knoef uit Geesteren had al meer
dan 86.000 kg melk geproduceerd en
was niet alleen breed, maar bezat ook
nog een sterk aangehechte uier. De
meeste tegenstand gaf de fraaitypische
Mientje 138. De Shockblastdochter van
Ottink imponeerde in zĳaanzicht en
achteruierhoogte, maar haar levensproductie was half zo hoog als die van Boukje en ook in breedte in de voorhand kon
ze Boukje niet evenaren.

Discussie in de middenklasse
De juryleden hadden de meeste discussie
in de sterk bezette middenklasse. Het
was inderdaad jammer dat de rĳzige De
Weiteman Dina 153 (v. Seaver) van Jan
Dekker uit Vriezenveen op drietal bleef
steken. Net iets meer krediet kreeg Big
Bonnie 20 van de familie Knoef, een Cricketdochter met een fĳn vel en een hoog
gedragen uier. Maar Bonnie moest de
duimen leggen voor Oelhorst Rose Ali 238
(v. Legend) van Luttikhedde. Ali werd
omschreven als een echte ‘melkmachine’ met haar diepe middenhand en veel
melkopdruk. Haar uier hoefde niet royaler, maar dankzĳ meer macht verkreeg
ze de titel en werd Bonnie reserve.
Met de prĳs voor de beste uier op zak
startte Dalenoord Jelte 787 (v. Stanleycup)
van Jan en Endie Dalenoord uit Enschede de vaarzenﬁnale voortvarend. Maar
Jelte had ook dankzĳ voldoende breedte
in het skelet een streepje voor op de
concurrentie. Het bleek genoeg voor de
zege, want reservekampioene De Bree
Trĳntje 63 (v. Goldsun) van Johan en Herwin Heimerink uit Enter vormde door de
steilere beenstand geen bedreiging.
Het algemeen kampioenschap bleek een
formaliteit. De sterke Princes en de
duurzame Boukje maakten beide al deel
uit van de winnende bedrĳfsgroepen, en
verdienden ook overtuigend de titels. l

