K E U R I N G

Avondkeuring gouden zet voor fokveedag Twente

EK-gangers winnen
In een geheel nieuwe opzet werd fokveedag Twente onder de
naam After Summer Show getransformeerd tot sfeervolle avondkeuring. Licht, geluid en vooral ook heel fraaie kampioenen
maakten de eerste editie tot een nieuwe standaard.

Dol’s Odeline 2 (v. Big Apple),
kampioene vaarzen rood
Vsp. prod.: 2.01 305 7516 6,06 3,67 lw 123

tekst Florus Pellikaan

T

raditiegetrouw organiseert stichting
Fokveedag Twente in een niet-NRMjaar een keuring in de zomermaanden.
Nu de NRM een jaar was verschoven, viel
er in het Twentse opnieuw een gat. En dus
werd besloten tot een keuring, maar dan
wel in een nieuw jasje om de keuringsbeleving nieuw leven in te blazen. Onder
de naam After Summer Show werd een
sfeervolle avondshow georganiseerd.
De zet leverde meer publiek op. Publiek
dat bĳ de roodbonte vaarzen EK-ganger
Dol’s Odeline 2 van familie Eggerink uit
Wierden de ring zag betreden. Al snel
bleek dat de Big Appledochter met haar
capaciteit, ribwelving en lange vooruier
een maatje te groot was voor de concurrentie. De vaars die Odeline het dichtst
benaderde, was Big Applehalfzus Dinie 60
van familie Vosman uit Rĳssen. Dinie
was wat lichter gebouwd, maar wel voorzien van super benen en een vaste kwaliteitsuier. Met name op dat laatste punt
maakte ze het verschil met de vaars op
de derde plek: Riek 144, eveneens een Big
Appledochter van familie Bom uit Vriezenveen. De pas vier weken geleden gekalfde Riek liet met haar jeugd en malse
type wel zien dat ze over potentie beschikte.
Bĳ de roodbonte meerderekalfsdieren
ging de aandacht direct uit naar EK-ganger Bossink Jacoba 19 (v. Pleasure) van Gerrit en Gerina van der Kolk uit Wierden.
Vast stond echter direct dat ze een eventuele titel niet cadeau zou krĳgen. De
ragfĳne en rastypische Dalenoord Jelte
788, dochter van de door Jan en Endie
Dalenoord uit Enschede zelf gefokte kistier Red Meranti, liet danig van zich
spreken. Door meer hoogte en breedte
van de achteruier verwees Jelte de uierst
complete Gerda 158 (v. Curtis) van Vosman naar de derde plek. Maar aan Jacoba had de wat royaal geuierde Jelte een

kandidate te veel. Jacoba werd met haar
ribdiepte en balans, het harmonische
front en de ondiepe uier terecht tot de
sterkste bĳ roodbont benoemd.

Emma koe naar zĳn hart
Bĳ de zwartbonte vaarzen imponeerde
Oelhorst AK Froukje 428 (v. Chevrolet) van
Bert en Freek Luttikhedde uit Ambt Delden direct bĳ binnenkomst, door haar
lichaamslengte en beaderde uier. Maar
kritischer beschouwd miste ze nog wat
breedte en diepte in het skelet, iets wat
Dalenoord Jelte 822 wel had. De Feverdochter van opnieuw Dalenoord showde een
indrukwekkend stĳlvol frame. In achteruier miste de oudmelkte vaars alleen de
gewenste vulling, waardoor jurylid Nico
Bons zĳn kampioene vond in Truus 1075.
De jeugdige Shadowdochter van Jan,
Anna, Mark en Karolien Zomer uit Westerhaar-Vriezenveensewĳk was ondanks
haar verse lactatiestadium al fraai uitgediept en voorzien van een brede uierbodem. De iets Franse stand van de voorbenen werd de kampioene vergeven.
Zwartbont oud was de rĳkst gevulde
klasse. Het verschil in leeftĳd was in de
ﬁnale echter wel groot. Zo moest de acht
keer gekalfde Oelhorst Coba 35 van Luttikhedde de strĳd aan met tweedekalfsdieren. De Shottledochter weerde zich met
haar sterk gebouwde frame kranig. Maar
voor de prĳzen miste ze de laatste vrouwelĳkheid. Die eigenschap had Bontje 37
(v. Gladiator) van Tonny, Joke en Mariëlle Lenferink uit Almelo duidelĳk wel. De
malse melkkoe was voorzien van een zĳdezachte uierstructuur, maar miste wat
breedte in achteruier. Hierdoor kwam De
Weiteman Dina 155 van Jan en Petra Dekker uit Vriezenveen in beeld voor de reservetitel. De Goldwyndochter, die afgelopen zomer kampioene werd tĳdens
fokveedag Vriezenveen, combineerde

Bossink Jacoba 19 (v. Pleasure),
kampioene oud rood
Prod.: 1.11 324 9909 4,00 3,44 lw 115

Big Emma 106 (v. Alta Detroit),
kampioene oud zwart
Prod.: 2.03 289 10.419 3,16 3,18 lw 98

veel jeugd met een fraai front en een
aansprekend beaderde uier. En de titel
dan? Die was van meet af aan voorbestemd aan Big Emma 106. De Alta Detroitdochter van Jos en Ingrid Knoef uit Geesteren was voor Bons een koe naar zĳn
hart. De enorme breedte in achteruier,
de perfecte speenplaatsing en de aansprekende balans in het frame zorgden
voor nog een waardige kampioene van
de eerste Twentse avondkeuring. l
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