K E U R I N G

Van der Wekken grootverdiener op fokveedag Hellevoetsluis

Carla 109 op herhaling
Onder toeziend oog van veel burgers in het midden van Hellevoetsluis won Wekken-Holstein Carla 109 na twee jaar opnieuw
de grootste beker. Bĳ de vaarzen was sprake van een open strĳd.
tekst Florus Pellikaan

D

e koeien uit Zeeland ontbraken dit
keer in Hellevoetsluis omdat ze een
aantal weken geleden hun tweejaarlĳkse keuring hadden in Aagtekerke.
Het zorgde voor wat minder koeien in
de catalogus, maar desondanks waren
alle leeftĳdsklassen toch voldoende bezet en was de spreiding in inzenders
die mochten deelnemen aan de kampioenskeuring ruim. In de uiteindelĳke
uitslag viel later toch wel wat dominantie van de stal van Cees en Miranda van
der Wekken uit Maasdam te bespeuren.
Bĳvoorbeeld in de sterk bezette seniorenklasse. Al in de rubriek vochten de
stalgenotes Wekken-Holstein Guurtje 280
(v. Goldwyn) en Wekken-Holstein Carla 109
(v. Hole in One) een robbertje. Guurtje was hard van boven en hoog in de
achteruier, maar Carla had een langere
vooruier en stapte overtuigender.
In de finale moest het duo de strĳd aan
met Corrie 119. De Niveaudochter van familie De Wit uit Hellevoetsluis was weliswaar iets jonger dan de stalgenotes,
maar had al twee keer vaker gekalfd. Ze
combineerde een fĳne melkuitstraling
in hals en skelet, veel kwaliteit in de benen en een goed gevormde, maar wat
royale uier. Vanwege de iets betere uieraanhechting was Corrie de baas over de
qua type haast identieke Rika 221 (v. Sammy), vorig jaar reservekampioene, van
Arie en Wouter van der Kooĳ uit Abbenbroek. Maar Corrie kon niet op tegen de
stalgenotes van Van der Wekken, die samen ook de winnende bedrĳfscollectie
aanvoerden. Carla 109 bleef haar stalgenote in de finale uiteindelĳk nipt voor.
Bĳ de vaarzen won de jeugdige, correct
gebouwde en puik geuierde Nicky 12 (v.
Asterix) van Siem en Iris van Leeuwen
uit Heenvliet de eerste rubriek. Haar
jeugdig elan ten spĳt, in de finale kon ze
niet op tegen de uitgezwaarde oudere
vaarzen. Meer capaciteit en ribdiepte
had bĳvoorbeeld Roosje 30 van Jan van de

Griend uit Zuid-Beĳerland. De Improverdochter combineerde dat met een fraaie
bloei op de uier, maar in overgangen in
frame moest ze al in de rubriek haar
meerdere erkennen in Rika 274 (v. Iota)
van opnieuw Van der Kooĳ en Ada 93 (v.
Destry) van familie Tanis uit Goedereede. Ada was stĳlvoller en had een ondiepere uier, maar miste vanwege haar lactatiestadium de laatste uitstraling die
Rika wel had. Hoewel ze een fractie rĳp
was, overtuigden Rika’s fraaie verhoudingen, prima kruis en lange uierbodem
juryleden Huub Peek en Michiel Scherders. Rika pakte de titel.

Rika 274 (v. Iota),
kampioene vaarzen
Prod.: 2.00 247 7839 4,49 3,16 lw 109 l.l.

Roodbonte reserve
In de middenklasse leek de kans voor de
roodbonte Waalhoek’s Jolanda 96 – volgens
eigenaren Jan en Janneke van Kreuningen uit Abbenbroek een First-Choicedochter – na de ochtendronde verkeken.
De fĳngebouwde en kwaliteitsrĳke Jolanda moest in de rubriek plaatsnemen
achter de sterk gebouwde, iets gesloten
en fraai geuierde Hilda 26 (v. Jeeves) van
Bert en Angelien Poot uit Rockanje. En
tegen de 1a uit de andere rubriek, Wekken Holstein Jennifer (v. Sid) van Van der
Wekken, kon Jolanda bĳ voorbaat niet
op. Hoewel Jennifer niet extremer in rastype hoefde, beschikte ze wel over veel
kwaliteit en een lang aangehechte vooruier. Het was genoeg voor de titel en ze
kreeg verrassend toch Jolanda als secondante. De pauze had de roodbonte goed
gedaan en de melkklier meer gevuld. Ze
rekende niet alleen met Hilda af, maar
ook met Linda 368 van Huibert en Annet
Groeneveld uit Sommelsdĳk. De Paramountdochter was lang gebouwd en
voorzien van een malse uitstraling, maar
stapte net niet voldoende parallel.
De strĳd om het algemeen kampioenschap was een formaliteit, want Carla
overtuigde in alle opzichten en herhaalde het kunststuk van twee jaar geleden. l

Wekken-Holstein Jennifer (v. Sid),
kampioene midden
Prod.: 2.00 414 11.474 4,38 3,42 lw 114

Wekken-Holstein Carla 109 (v. Hole in One),
algemeen kampioene
Prod.: 4.07 500 18.755 3,38 3,39 lw 96

V E E T E E LT

VX12_keuring Hellevoetsluis.indd 21

AU G U ST U S

1

2 0 1 5

21

11-08-15 11:58

