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Familie Jacobi succesvol op kwaliteitsvolle Veekeuring Fryslân

Juichen voor Jaan

Haar vaarzentitel van vorig jaar prolongeerde Topcross Jaan 600
dit jaar met het algemeen kampioenschap in Oenkerk. Vooral de
vaarzen en de middenklassekoeien waren van landelĳk topniveau,
de oudere koeien imponeerden met hoge levensproducties.
tekst "MJDF#PPČ

W

ie het boekje van de Veekeuring
Fryslân van tevoren had ingekeken, wist dat het vuurwerk zou worden.
Kampioenen van vorige edities meldden
zich in de ring alsook een aantal kampioenskoeien van meer recente keuringen
uit het noorden van het land. In Oenkerk zouden ze elkaar treffen.
Zo stond de eerste vaarzenrubriek al bol
van de kwaliteit, waarbĳ Amalia 19 (v. Lavanguard) van Jacobus Eppinga uit Sondel met haar balans en de beste uier
van de rubriek op kop kwam te staan. In
de kampioenskeuring liep ze echter de
stĳlvolle Hemrik Holstein Braxton Amber
tegen het lĳf. De Braxtondochter van
Brand-Jan en Gea de Haan uit Hemrik
imponeerde met een messcherp en hard
melkskelet. De kampioensvaars van Beilen was ook de uitgelezen kampioene in
Friesland.
Als secondante kozen juryleden Nico
Bons en Peter Akkerman niet de sympathieke, malse jackpotwinnares HBC
Alexander Friol (v. Alexander) van Schep
Holsteins uit Boĳl, maar de langgerekte
en sterk geuierde Ellen 13 (v. Danillo) van
Wierd de Groot uit Oudega.

Jaan op herhaling
Ook in de middenklasse kwam er een
koe in de ring die de juryleden meteen
‘te pakken had’: Topcross Jaan 600 van
Jaap en Ina Jacobi uit Garĳp. De Acmedochter werd in 2014 in dezelfde ring
vaarzenkampioene en stond er drie
maanden in haar tweede lactatie puik
voor: met veel capaciteit, een bloeiende,
vaste uier en een krachtig melktype.
Ook de reservekampioene van vorig jaar
meldde zich: Djura (v. Alexander) van de
maatschap Talsma uit Warga. Een koe
zonder fouten, met veel balans en een
sterke stap. In de rubriek liet ze stalgenote en NRM-vaarzenkampioene van

2014 Anita 66 (v. Aftershock) achter zich.
Djura kwam er echter voor de reservetitel niet aan te pas. Dat gold ook voor
Hiltje 388, de Leonarddochter van Klaas
en Lutske Reitsma-Kloosterman uit
Broeksterwoude, die breedte, diepte en
veel kracht etaleerde.
Reserve naast Jaan werd haar fraai geuierde en fĳne stalgenote Topcross Jaan 603
(v. Lauthority). Een dubbelslag voor Jacobi, die de dag nog succesvoller maakte
door ook het kampioenschap bĳ de bedrĳfscollecties op te eisen.

Hemrik Holstein Braxt. Amber (v. Braxton),
vaarzenkampioene
Prod.: 2.02 289 11.264 3,48 3,33 lw 124 l.l.

Oud met levensproductie
Waar de jongste klassen imponeerden in
capaciteit en kwaliteit, wisten de oudste
rubrieken koeien op te vallen met enorme levensproducties. Zo werd de nog
zeer sterk geuierde Marĳke 39 van Durk
Zandstra uit De Tike met ruim 71.000
kilo melk levensproductie in de sterk gevulde productieklasse op kop geplaatst.
De krachtige Topcross Anna 182 (v. Outside) van Jacobi kwam (met bĳna 62.000
kg melk op de teller) op de tweede plaats.
Ook de algemeen Friese kampioen van
2014 verscheen weer ten tonele. Maar
het ontbrak de machtige Lucie (v. Blaizer)
van de familie Altenburg uit Koufurderrige aan melkuitstraling in lĳf en uier.
Dat was wel waar de juryleden nadrukkelĳk naar zochten en dat vonden ze in
KD Doetje 89 van Fedde en Grietje Kooĳker
uit Nĳ Beets. De vierdekalfs Goldwyndochter wist haar fĳne melkuitstraling
te combineren met een lange en fraai
beaderde uier en prima benen. De melkrĳkheid van Marĳke 39 werd beloond
met de reservetitel.
Voor het algemeen kampioenschap ging
het echter tussen de jongere kampioenen Jaan en Amber. De imponerende
melkuitstraling van Amber ten spĳt won
Jaan – nipt – dankzĳ één kalving meer. l

Topcross Jaan 600 (v. Acme),
algemeen kampioene
Prod.: 3.01 61 2.998 3,90 2,92 lw 100 l.l.

KD Doetje 89 (v. Goldwyn),
kampioene oude koeien
Prod.: 4.10 323 13.814 4,53 3,42 lw 126
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