K E U R I N G

Annie 165 verkozen tot algemeen kampioene op fokveedag Markelo

Roodbont regeert als vanouds
Hoewel er steeds vaker zwartbonte deelnemers opduiken tĳdens
de plaatselĳke fokveedag in Markelo, werden de drie kampioenschappen dit jaar ‘gewoon’ door roodbont gewonnen. Met
Annie 165 van familie Pinkert als algemeen kampioene.
tekst Florus Pellikaan

W

aar diverse keuringen zich moeten
inspannen om het aantal deelnemers niet te ver te laten teruglopen, kon
fokveedag Markelo dertig deelnemende
koeien meer inschrĳven. En dan te bedenken dat alle inzenders, op FrederikJan en André Ordelman uit het nabĳgelegen Gelselaar na, uit Markelo komen.
Het is uitzonderlĳk: 103 melkgevende –
en dan ook nog voornamelĳk roodbonte
– deelnemers uit één plaats. Misschien is
wel juist dit plaatselĳke en laagdrempelige karakter de succesfactor.
Bĳ de vaarzen brachten Henk, Gerrie,
Nick en Ferdi Pinkert de normaal ontwikkelde, maar uiterst kwaliteitsrĳke Jotandochter Annie 188 in de ring. In uierlengte
en beenkwaliteit was Annie niet te overtreffen, maar wel in maat, openheid en
showuitstraling. En dat waren nu net de
eigenschappen van Oda 182 van Gerard
en Jannie Reĳlink. De Famousdochter, die
ook voorzien is van een hoge achteruier,
won begin dit jaar de vaarzentitel op de
wintershow in Zwolle. Door wat minder
bloei op de uier van Oda, koos de jury nu
terecht voor de jeugd en hardheid van
Annie. Als reservekampioene verwees
Oda wel overtuigend het goed geuierde
duo Black Jannie 52 (v. Norwin) van Jan,
Gerda en Maarten Bussink en Annie 187 (v.
Globull) van Pinkert naar een plek naast
het erepodium vanwege nog wat gebrek
aan wigvorm en capaciteit.

Zestal in winnende groep
In de middenklasse schoof Pinkert Oda
208 naar voren. De krachtig gebouwde
Pleasuredochter hield door meer lengte
in de vooruier de fraai ontwikkelde
framekoe Betsie 87 (v. Classic) van Henk
en Wilma Stokreef achter zich. In de
buurt van de prĳzen kwam Oda niet vanwege haar wat royale uier en gebrek aan
openheid voor een tweedekalfskoe. Hier-

door was de weg vrĳ voor twee haast
even oude stalgenotes van familie Bronninkreef. De zwartbonte Kiandochter
Marianne 96 toonde zich een spĳkerharde
koe met een goede kruisconstructie en
een soepele uierstructuur. De kwaliteiten van Marianne ten spĳt, Markelo
bleef met stalgenote Gerrie 45 roodbont
gekleurd. De Zabingdochter combineerde een breed aangehechte en fraai beaderde uier met een uitgebalanceerd
frame en een sterke stap. Het compenseerde de iets lage lendenen, waardoor
Gerrie zich plaatste voor de strĳd om het
algemeen kampioenschap.
Bĳ de senioren had Pinkert met twee
deelnemers een numeriek overwicht in
de finale, maar een dubbelslag bleek er
al snel niet in te zitten. Paula 282 (v. Rilight) van melkveebedrĳf Flipborg van
Bert en Ageeth Laarhuis stak daar met
haar aansprekende front en fraaie melkskelet zonder twĳfel een stokje voor. Ondanks zeven keer afkalven was haar uier
nog altĳd erg kwaliteitsrĳk. De wat vlakke kruisligging deerde Paula niet en ze
hield de fraaitypische Soetten Botter Allmacht 39 (v. Savard) van Pinkert achter
zich. In achteruier kon Allmacht onvoldoende tegenwicht bieden. Datzelfde
gold voor de sterk gebouwde Annie 172 (v.
Stadel) van familie Ordelman.
De laatste horde, in de vorm van Annie 165
(v. Classic) van Pinkert, bleek er uiteindelĳk een te veel voor Paula. Annie 165 beleefde in Markelo de dag van haar leven
met haar voorbeeldtype, haar sterk gebouwd kruis en prima aangehechte uier.
Als seniorenkampioene voerde Annie ook
de winnende bedrĳfsgroep, bestaande uit
maar liefst zes dieren, van Pinkert aan. In
Gerrie 45 had Annie voor het algemeen
kampioenschap nog een geduchte tegenstander, maar op de keuringsvorm van
Annie 165 stond in Markelo geen maat. l

Annie 188 (v. Jotan),
kampioene vaarzen
Voorsp. prod.: 2.03 305 7618 4,50 3,69 lw

Gerrie 45 (v. Zabing), kampioene midden
Prod.: 2.00 337 9567 4,10 3,50 lw 120

Annie 165 (v. Classic),
algemeen kampioene
Prod.: 4.01 318 9406 5,27 3,72 lw 95

Film Markelo
Een video van de keuring
vindt u in de Veeteelt-app
en op www.veeteelt.nl.
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