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Polinder en Puttenstein stellen in Oldebroek beste bedrĳfsgroepen samen

Titelprolongatie voor Malve
De vaarzentitel zwartbont voor een debutant, een ‘dochtergroep’ van oud-NRM-kampioene Brook Marie 61, de derde dagzege in de loopbaan van Rieten Sĳke 512. Zomaar een greep uit
het nieuws op de fokveedag Noord-Veluwe in Oldebroek.
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et Classicdochter Brook Marie 61
boekte Hans Puttenstein uit Kamperveen een aantal jaar geleden de ene
na de andere keuringszege. Maar de oudNRM-kampioene heeft het stokje inmiddels doorgegeven aan de volgende generatie. Naar de fokveedag Noord-Veluwe nam
Puttenstein meerdere dochters mee. Zĳn
winnende bedrĳfsgroep van vier vaarzen
bestond zelfs voor drie kwart uit dochters
van Marie. Een daarvan was HHH-kampioene Brook Marie 68. Het tekende het
niveau in Oldebroek dat de oudmelkse
Jotandochter individueel niet meestreed
om de prĳzen. Het waren haar halfzussen Brook Marie 70 (v. Timon) en Brook Marie 73 (v. Acme) die de titels in ontvangst
namen. Dankzĳ haar fraaiere lichaamsbalans bleef Marie 70 haar ruim ontwikkelde, ondiep geuierde halfzus voor.
Puttenstein mocht dan domineren bĳ de
vaarzen, in de middenklasse waren er ook
andere kapers op de kust. Joost Kroes uit
Genemuiden bĳvoorbeeld met Beatrix 2.
De Idealdochter was een voorbeeldkoe
qua frame en type met een sterk kruis en
mooie overgangen. In combinatie met
haar lange uier en krachtige beenwerk
leverde dat Beatrix de titel op. De vaarzenkampioene van 2015, de melkrĳke en vast
geuierde Brook Dientje 90 (v. Lover) van Puttenstein, moest zich dit keer tevreden
stellen met de reservetitel.
Het aantal koeien in Oldebroek viel dit
jaar iets tegen, onder meer omdat de keuring voor het eerst ibr-veilig was. Zo vielen de enige twee deelneemsters in de
roodbonte seniorenklasse automatisch in
de prĳzen. De reservetitel was voor J&G
Redspot 36 (v. Carmano) van Jan en Gerrie
Hoegen uit Ermelo en Jouke Kloosterman. Ondanks haar fraaie middenhand
en hoog en sterk opgehangen uier moest
Redspot buigen voor Stouwdamshof Malve
133 (v. Stouwdamshof 274) van Gerrit,

Jantje, Hendrik en Annerike van ’t Hof uit
Oosterwolde. Maar verliezen van Malve
was geen schande. Vorig jaar won ze al
het algemeen kampioenschap. Dit keer
prolongeerde de zeven keer gekalfde, best
bewaarde koe die titel vanwege haar
melktype, haar lengte en het sterke kruis.

Ramona (v. Goldino), kamp. vaarzen zwart
Prod.: 1.11 129 3426 3,69 3,23 lw 98 l.l.

Vaarzentitel bĳ debuut
De familie Van ’t Hof deed ook bĳ zwartbont een duit in het zakje. Haar Stouwdamshof Peinzer 25 bleek de sterkste in de
middenklasse. De spĳkerharde Danillodochter rekende in Oldebroek, dankzĳ
meer jeugd en melkuitstraling, af met de
royaal ontwikkelde, krachtige Rieten Sĳke
6028 (v. Goldsun) van Jan en Krĳn Jan Polinder uit Nunspeet.
Dat was niet de enige titel voor Sĳke 6028,
want ze maakte ook deel uit van de winnende bedrĳfsgroep zwartbont van de familie Polinder net als Rieten Sĳke 512. De
Mr Samdochter, net als haar stalgenote
een kleindochter van Sĳke 479 (v. Fitlist),
was al vaker succesvol op keuringspodia.
Zo won ze twee keer het algemeen kampioenschap op de keuring in Putten. In Oldebroek imponeerde ze opnieuw met
haar ruime frame, het hellende kruis en
de vast aangehechte en hoog gedragen
melkklier. Daarmee pakte Sĳke haar derde dagzege. In formaat en achteruierhoogte toonde Sĳke zich de meerdere van
reservekampioene Marie 374, een fraai
melktypische, negen jaar oude Mascoldochter met een prachtig bewaarde uier
van Dick Pelleboer uit Ĳsselmuiden.
Bĳna pakte haar dochter Marie 537 (v. Fever) nog een prĳs bĳ de vaarzen, maar
omdat ze al bĳna een jaar aan de melk
was, slaagde Marie er niet in het Agnita 52
(v. Bradnick) van de familie Buurkes uit
Doornspĳk echt lastig te maken. Met
dank aan haar enorme melkrĳkheid en
brede achteruier won Agnita de reserveti-

Rieten Sĳke 512 (v. Mr Sam), alg. kamp.
Prod.: 3.11 314 12.245 3,70 3,14 lw 108

Stouwd. Malve 133 (v. Stouwd. 274),
algemeen kampioene roodbont
Levensprod.: 2195 77.921 3,59 3,34

tel. Maar het kampioenschap was een
prooi Albert Prins uit Nieuwleusen. Zĳn
in Duitsland geboren Goldinodochter Ramona was door haar ĳzersterke uier, compleetheid van bouw en prima stap moeilĳk te verslaan. Haar titel gaf het debuut
van Prins in Oldebroek extra glans. l
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