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Honderdtonner Paulien 564 prolongeert seniorentitel roodbont in Eibergen

Tot in lengte van jaren
Honderdtonners vallen op een reguliere keuring niet zo snel in
de prĳzen. Helemaal uitzonderlĳk wordt het als het een koe tot
tweemaal toe lukt om als honderdtonner de concurrentie de
baas te blĳven. Paulien 564 weet er alles van.
tekst 5ČNFOWBO;FTTFO

Z

ou het Bolerodochter Alie 77 opnieuw
lukken een prĳs in de wacht te slepen?
Het was de evenredige koe van Henry ten
Have en Anny ten Have-Wolters uit Harreveld niet aan te zien dat ze een dagproductie van zestig liter melk had. Want het
was vanwege meer openheid en melkuitstraling dat Jordandochter Honders Rispe
80 haar versloeg. De koe van Jan de Roos
uit Winterswĳk Kotten droeg een hoge
achteruier en stapte op sterk beenwerk,
maar in kruisligging en vooruieraanhechting was Alie haar de baas.
Het duel ging echter niet meer om de
eindzege toen Möhoeve Sonni 428 (v. Seaver)
en Lore 59 (v. Gofast) zich mengden in de
strĳd om de middenklassetitel zwartbont.
De jeugdige Lore van Wim te Brummelstroete uit Winterswĳk Huppel imponeerde met fraaie overgangen en veel kwaliteit in bot. Het was genoeg voor zilver,
maar dankzĳ meer openheid kwam Sonni
langzĳ. Ze was een echte Blikmankoe,
met een diepe middenhand en een sterk
front. Henk en Lammert Blikman uit
Ruurlo hadden hun eerste titel op zak.
In de juniorengelederen deden Christien
en Rudi te Selle goede zaken. Hun Kossinkhoeve Diena 78 (v. Lauthority) stak harmonisch in elkaar, droeg een vast aangehechte uier en stapte op wat kromme, maar
goede benen. Vanwege haar betere beenwerk verkoos jurylid Henry Kamphuis
haar boven Lore 62 (v. Mr Ed). De vaars van
Brummelstroete was zeker niet de grootste, maar oogde wel heel compleet, met
een sterke bovenbouw en een goede
kruisvorm. Ze werd in haar rubriek terecht omhoog gehaald en won uiteindelĳk de reservetitel. Ze kreeg Diena aan
haar ﬂank, die voor de Kossinkhoeve het
goud meenam naar Winterswĳk Huppel.
Een halfzus van fokstier Möhoeve Niveau
gaf acte de présence in de seniorenklasse.
Möhoeve Sonni 297 (v. Goldwyn) stamt uit

tientonner Sonni 84 (v. Sunny Boy), de
moeder van Niveau. De voor haar leeftĳd
nog jeugdige koe was goed in balans en
droeg een vast aangehechte uier. Ze won
haar rubriek met glans, maar moest in de
ﬁnale de strĳd aanbinden met Corrie 71 (v.
Savard). Ronnie Wolsink uit Ruurlo had
in haar een evenzeer stĳlvolle koe met
een glasharde bovenbouw. Ook haar
melkklier was onberispelĳk. Het was met
name het beenwerk waarmee Corrie verschil kon maken. Zo was de titel voor
Wolsink en oogstte Blikman zilver.

Judith 16 (v. Curtis), kamp. midden rood
Prod.: 2.01 312 7365 4,89 3,70 lw 104

Stempel van Curtis
In de roodbontringen speelden zich in de
middenklasse drie fraaie Curtisdochters
in de kĳker. De vedettes van Maarten
Uenk en Bernard Luiten uit Aalten waren
uit hetzelfde hout gesneden: evenredige,
makkelĳk stappende koeien met een harde ruglĳn en correcte kruisconstructies.
Winanda was nog even droger in de koten
en hoger in haar achteruier dan Judith 18,
toch kreeg Judith de voorkeur vanwege
meer capaciteit in het lĳf. Het verhoedde
niet dat haar bloedverwant Judith 16 – de
derde Curtistelg – nog langzĳ kwam en de
middenklassetitel opstreek. Haar ruime
postuur kreeg alle lof en het beenwerk
was kogelhard. Judith 18 restte het zilver,
Uenk en Luiten sloegen een dubbelslag.
Pascal Klein Holkenborg uit Zieuwent
trok bĳ de junioren de winst naar zich
toe. Jotandochter Karona 68 kon dankzĳ
haar breedtematen en hoge achteruier op
de sympathie van de jury rekenen. Ze rekende af met Diana 72, een sterk geuierde
Talentinodochter van Ten Have.
Het klapstuk van de keuring manifesteerde zich in de seniorenklasse roodbont.
Stadeldochter Paulien 564 had vorig jaar
als honderdtonner de titel oude koeien
opgeëist. De tiendekalfskoe maakte nog
een vlotte pas, maar was in haar uier niet

Paulien 564 (v. Stadel), kamp. senioren rood
Prod.: 12.03 324 12.514 4,12 2,93 lw 118

Möhoeve Sonni 428 (v. Seaver) kamp. mid. zwart
Prod.: 2.06 305 11.850 3,77 3,11 lw 121

meer onberispelĳk. Het werd de koe van
Henk, Niek en Bram Groot Wassink uit
Rekken vergeven. Door de spĳkerharde
Madam 6 (v. Stadel) te kloppen won Paulien de seniorentitel, en was de tweede
plaats voor de familie Regelink uit LaagKeppel. l

V E E T E E LT

OKTOBE R

1

2015

45

