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Plaatselĳke strĳd boeit op jubileumkeuring fokveedag Vriezenveen

Winter versus Zomer
Met honderd koeien afkomstig uit een straal van zo’n tien kilometer is fokveedag Vriezenveen nog altĳd succesvol als plaatselĳke
keuring. Het niveau sprak aan, zeker gelet op het lokale karakter
van de keuring, met hoofdrollen voor Dekker, Winter en Zomer.
tekst Florus Pellikaan

W

aar diverse keuringen een steeds
groter gebied benutten om voldoende koeien in de ring te krĳgen,
behoudt fokveedag Vriezenveen nog altĳd zĳn plaatselĳke status. En dat al 65
jaar lang. De organisatie bedacht voor
de jubileumeditie een speciale klasse
met koeien die meer dan 65.000 kilo
melk hadden geven. Deze rubriek werd
gewonnen door de bĳna vĳftienjarige
Winter’s Farm Bat Johanna 332. De Sunny
Boydochter vertegenwoordigde in juni
het koppel van Jan en Tiny Winter uit
Vriezenveen tĳdens het CRV-event, waar
hun veestapel tot beste van Nederland
werd uitgeroepen.
Met inmiddels ruim 121.000 kg melk op
de klok plaatste Johanna zich nu met
haar stĳlvolle front ook voor de seniorﬁnale. Daar trof ze echter oudere koeien
waar nog nauwelĳks slĳtage was te
bespeuren, zoals Campbeerns Mieke 54. De
niet al te grote roodbonte Blitzdochter
van Jan en Anneke Teunis uit Vriezenveen blonk uit in balans en uierkenmerken. Eremetaal had haar niet misstaan,
maar het jurykorps koos voor de lengte
en capaciteit van de iets kort geuierde
Winter’s Farm Truusje 254. De roodbonte
Fidelitydochter van Winter mocht het
zilver in ontvangst nemen en moest
haar meerdere erkennen in een koe van
Zomer: Truus 1017. De Fabulousdochter
van Jan, Anna, Mark en Karolien Zomer
uit Westerhaar-Vriezenveensewĳk was in
zĳaanzicht een plaatje met haar stĳlvolle
skelet, lange uierbodem en vlotte stap.
Begin dit jaar won ze al de seniorentitel
tĳdens wintershow Twente. Ze herhaalde dat in Vriezenveen en voegde daar het
algemeen kampioenschap aan toe.
De middenklasse was bĳzonder sterk bezet, waar bĳvoorbeeld Winter’s Farm Dora
156 (v. B-H Europe) van Winter een bĳdrage aan leverde. In framekenmerken

als kruisvorm en harmonie was Dora
niet te verslaan. Ze trof alleen drie koeien die fraaier in uiervorm waren, zoals
de Seaverhalfzusjes De Weiteman Dina 169
van Jan en Petra Dekker uit Vriezenveen
en Truus 1052 van opnieuw Zomer. De
jeugdige Dina had met haar hoge achteruier eerder al het uierkampioenschap
gewonnen, maar kon op stand niet verbloemen dat ze wat kracht in de bovenbouw miste. Hierdoor ging het reservekampioenschap naar de wat krachtiger
gebouwde, balansrĳke en malse Truus.

Lolita 93 (v. Lotus), kampioene vaarzen
Prod.: 2.03 91 2635 3,85 3,02 lw 94 l.l.

Dekker wint bedrĳfsgroepen
Voor het kampioenschap kwam echter
slechts één koe in aanmerking: De Weiteman Dina 155 (v. Goldwyn). Opnieuw betrof het een pupil van Dekker, die ook
de beste bedrĳfsgroep samenstelde. De
ruim ontwikkelde Dina droeg haar uier
hoog en vast en liet zien uit te kunnen
groeien tot een imposante senior.
Bĳ de vaarzen kozen de juryleden duidelĳk voor botkwaliteit en fĳnheid in
schouderpartĳ. Een vaars die dat bĳzonder fraai liet zien, was Lolita 93, een in
Duitsland geboren dochter van Lukaszoon Lotus van familie Bramer uit Westerhaar-Vriezenveensewĳk. In uier kon
de spĳkerhard gebouwde kampioene Lolita echter niet tippen aan de breed geuierde Winter’s Farm Nellie 171 (v. Gofast). De
pupil van Winter combineerde dat met
veel lichaamsbreedte en moest daardoor
genoegen nemen met het zilver. Ze verwees wel de ruim ontwikkelde en lang
geuierde Zeedieker Sisca 60 (v. Fever) van
melkveebedrĳf Abbink uit Vriezenveen
naar het brons vanwege een fraaier afgewerkte schouderpartĳ. Haar uiterst
correcte stalgenote Lore (v. Goldboy) completeerde met haar ruime stap het ﬁnalekwartet, maar ze miste net de uitstraling om mee te dingen naar de prĳzen. l

De Weiteman Dina 155 (v. Goldwyn),
kampioene middenklasse
Prod.: 2.03 377 9310 4,19 3,45 lw 102

Truus 1017 (v. Fabulous),
algemeen kampioene
Levensprod.: 1714 56.317 4,29 3,46
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