KEURING OENKERK

Van der Ploeg domineert
De nieuwe initiatieven vaarzenjackpot en roodbontrubriek sloegen aan op de Friese provinciale keuring
in Oenkerk. De meest succesvolle inzender was
familie Van der Ploeg uit Warga met liefst vier titels.
TEKST FLORUS PELLIKAAN
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et dertien dieren was de vaarzenjackpot met afstand de grootste
rubriek tĳdens de Veekeuring
Fryslân in Oenkerk. Het enthousiasme voor
de speciale rubriek kwam de keuring goed
uit. Met zestig gekalfde dieren hield de
animo niet over, al neemt er ook een mooi
aantal kalveren en pinken deel.
Binnen de vaarzenjackpot won de fraai
gewelfde en breed geuierde Krûdikker Golden
Lili (v. Gold Chip) 400 euro voor haar eigenaren Bjinse en Yme Paul Lawerman uit Hiaure. In de vaarzenfinale kwam ze in beenwerk net tekort en kozen de juryleden
Addy Moree en Jan Wouter van Noord voor
de in Duitsland geboren Dace van familie
Altenburg uit Koufurderrige. De Golddaydochter was voorzien van een lange en vast
aangehechte uier en verwees door meer
uiercapaciteit en breedte in haar skelet de
nog jonge Wiersma 5317 (v. Atwood) van

familie Van der Ploeg naar de reservestek.
Dit zilver was een opstap naar een uiterst
succesvolle dag voor de fokkers uit Warga.

Dace (v. Goldday), kampioene vaarzen
Productie: 2.01 188 6749 3,34 3,34 lw 107 l.l.

NRM-reservekampioene verslagen
In de middenklasse – veruit de sterkst bezette categorie – sloeg Van der Ploeg zelfs
een dubbelslag. Daarvoor moesten ze afrekenen met NRM-reservekampioene Hiltje
1579 (v. Shadow) van Altenburg. Hiltje was
indrukwekkend gewelfd en breed geuierd,
maar minder fĳn van bot dan V Zwaantje 92
van Van der Ploeg. De ruim ontwikkelde
Atwooddochter was niet de breedste, maar
won met haar hoge achteruier het middenkampioenschap en later ook de algemene
titel. Reserve in de middenklasse werd haar
fraai gelĳnde stalgenote FE Hotske 1054 (v.
Goldsun). Het duo maakte ook deel uit van
de winnende bedrĳfsgroep.
De groep senioren was met zes dieren klein,

Tabel 1 – Kampioenen Veekeuring Fryslân 2017 (algemeen kampioene vet gedrukt)

categorie

naam dier

vader

eigenaar, woonplaats

kampioene vaarzen
reservekamp. vaarzen
kampioene midden
reservekamp. midden
kampioene oud
reservekampioene oud

Dace
Wiersma 5317
V Zwaantje 92
FE Hotske 1054
Bolleholster Anya 2
Giessen Precilla 4

Goldday
Atwood
Atwood
Goldsun
Sanchez
Goldwyn

vof Altenburg Holstein, Koufurderrige
T., G., F. en M van der Ploeg, Warga
T., G., F. en M. van der Ploeg, Warga
T., G., F. en M. van der Ploeg, Warga
T., G., F. en M. van der Ploeg, Warga
mts. R. en H. Huitema, Gauw

V Zwaantje 92 (v. Atwood), algemeen kampioene
Productie: 2.02 439 17.328 3,44 3,26 lw 177

maar gedegen van kwaliteit. De fraaie balanskoe Falkema Bertha 195 (v. Toystory) van
Herman en Eef Vernooĳ uit Oosterwolde
viel vanwege een wat korte uierbodem net
buiten de prĳzen. De twee koeien die om
het eremetaal mochten strĳden, waren uit
divers hout gesneden. Het was de normaal
ontwikkelde, maar kwaliteitsrĳke Giessen
Precilla 4 van Rients en Halbe Huitema uit
Gauw versus de imposante framekoe Bolleholster Anya 2. Hoewel ze een fractie grof
was, zorgde de uitgezwaarde Anya voor de
kers op de taart van een succesvolle keuringsdag van Van der Ploeg. l

Pieter Talsma: ‘Deze familielijn houden we zeker rood’
Roodbonten in Friesland zijn niet dik gezaaid,
maar er waren er op de Veekeuring Fryslân
net genoeg voor een speciale rubriek. Het was
voor het eerst dat er een beste roodbonte
werd uitgeroepen en die eer viel te beurt aan
Foekje 264 (v. Big Apple) van Pieter en Wietske Talsma uit Warga. ‘Ze is onze eerste roodbonte en wint ook als eerste deze prijs. Dat is
wel speciaal’, reageert Pieter Talsma. ‘Ze komt
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uit de grootste familie op ons bedrijf, de Foekjes. Haar betovergrootmoeder was een Starbuckdochter die we in 1987 hadden gewonnen
bij een verloting van Caneda Holstein. De
Classicmoeder van Foekje had al rode oren en
een rode ruglijn. In combinatie met Big Apple
leverde dat onze eerste roodbonte op’, vertelt
Talsma. ‘Een paar roden in het koppel is heel
mooi. Deze lijn houden we dan ook rood.’
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