K E U R I N G

Roodbonte Geertje 409 breidt palmares uit op fokveedag in Bathmen-Laren

Heer en (Bouw)meester
Alleen Zabingdochter Pleun van Henny Harkink en Hans Sleumer
kon in Laren weerstand bieden aan de zwartbontkoeien van de
familie Bouwmeester. In de roodbontkeuring boekte de familie
Holmer een dubbelslag bĳ de senioren.
tekst Inge van Drie

A

l vĳf jaar lang prĳkt de naam van
Holbra Ella 1 van Gerrit en Alie Holmer uit Laren in de catalogus van de
fokveedag Bathmen-Laren. En de Savarddochter doet allerminst voor spek en
bonen mee. Als vaars won ze de kampioenstitel en de jaren erna nam ze een reservetitel mee naar huis. Dit jaar was het
opnieuw raak. In haar rubriek rekende
Ella al af met Wietske 28 (v. Blitz) van Hendrik Jan Arendsen Raedt uit Barchem. In
de kampioenskeuring bĳ de roodbonte
senioren bleef Ella dankzĳ meer kwaliteit in het beenwerk en meer ribdiepte
stalgenote Holbra Sien 1 voor, een jeugdige en sterk geuierde Curtisdochter.
Net als Ella viel ook Geertje 409 al vaker in
de prĳzen. Zo bond de Securedochter
van Henk Oudenampsen uit Laren en
Wim Veneklaas Slots recent nog de
Rundveeshow Noord aan de zegekar.
Dankzĳ de fraaie verhoudingen in haar
skelet en de puike, ondiepe uier won
Geertje ook in Laren overtuigend de titel
in de middenklasse. Voor de sterk stappende ’t Laar Eva 4 (v. Asterix) van Harm
en Dineke Ludden uit Almen was een reservetitel daarom het hoogst haalbare.
Op de derde plek eindigde de fraai geuierde Joseﬁen 76 (v. Maximus) van Henny
Harkink en Hans Sleumer uit Lochem.
Ludden had bĳ de roodbontvaarzen ook
twee kanshebbers voor eremetaal, ’t Laar
Eva 5 (v. Sunﬂower) en ’t Laar Erie 65 (v.
Snooker). Van dat duo gooide Erie de
hoogste ogen met haar open ribbenpartĳ, de gewenste kruisligging en haar
brede achteruier. Dat bleek genoeg voor
de reservetitel. De kampioenstitel kwam
in het bezit van Nĳkamp Ria 85 van Henk,
Joke en Henry Bouwmeester. De Jotandochter, een achterkleindochter van de
bekende Tulipdochter Ria 27 van Coen
van Zanten, kon op stand haar iets weke
bovenbouw niet helemaal verbloemen,

maar met haar lange, vast aangehechte
uier en ruime stap veroverde ze het vertrouwen van de jury.

Seniortitel voor Pleun
Daar bleef het niet bĳ voor de familie
Bouwmeester. De fokkers uit Lochem domineerden de keuring, waarvoor zo’n
tachtig roodbonten en veertig zwartbonten waren aangemeld. Zo waren in de
middenklasse zwartbont alle vier ﬁnalisten af komstig uit de Nĳkampstal. Ondanks haar brede achteruier en ruime
middenhand, moest Nĳkamp Frida 100 (v.
Acme) in de ﬁnale haar stalgenoten Nĳkamp Geralda 21 (v. Jotan) en Nĳkamp Alie
131 voor laten gaan. Alie was dit voorjaar nog algemeen kampioene op de wintershow in Lochem. In zĳaanzicht was
de Windbrookdochter een plaatje met
haar upstanding, haar enorme middenhand en de vast aangehechte uier. Maar
het late lactatiestadium en een iets dikke hak nekten haar. Daarom mocht de
meer jeugdige Geralda met haar hoge
achteruier en harde bovenbouw de titel
in ontvangst nemen.
Ook bĳ de vaarzen deelde Bouwmeester
de lakens uit. Op kop kwam Nĳkamp Flz
Cash Halo 22, een jonge en spĳkerharde
dochter van Golden Dreams met veel
lengte en een hoge achteruier. Vanwege
een sterkere bovenbouw rekende Halo in
de ﬁnale af met Nĳkamp Bons Holsteins (v.
Seaver). Op haar beurt bleef de Seaverdochter de heel sterk geuierde Nĳkamp
Roza 143 (v. Goldsun) voor door beter
beengebruik en meer jeugd.
Zabingdochter Pleun van Henny Harkink
en Hans Sleumer voorkwam dat alle
zwartbonttitels in het bezit kwamen van
Bouwmeester. Pleun kreeg in de ﬁnale te
maken met drie koeien van Bouwmeester, maar hield dapper stand. De meeste
concurrentie kwam van Twinkelstar Karin

Nĳkamp Ria 85 (v. Jotan), kamp. vaarzen rood
Prod.: 2.00 292 7544 4,44 3,51 lw 99 l.l.

Geertje 409 (v. Secure), kamp. midden rood
Prod.: 2.00 494 12.079 4,24 3,62 lw 106

Pleun (v. Zabing), kamp. senioren zwart
Prod.: 4.07 359 12.229 4,23 3,40 lw 105

66. De sterke en krachtig gebouwde Mascoldochter versloeg haar stalgenote Nĳkamp Leonoor 12 (v. Enterprise), de oudste
koe van de keuring. Maar van Pleun winnen bleek een brug te ver. Met haar
breed en hoog opgehangen uier, fraaie
overgangen en de goed geplaatste draaier won ze in Laren de seniorentitel. l
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