KEURING BALK

Hiltje verovert Balk
De NRM-middenklasse-reservekampioen Hiltje 1579
kwam, zag en overwon op 25 juli op de veekeuring
in Balk. Haar eigenaren, de familie Altenburg, waren
het meest succesvol op de keuring die dankzij een
hitteplanning al om half 1 was afgerond.
TEKST ALICE BOOIJ
Hiltje 1579 (v. Shadow), algemeen kampioene
Productie: 2.03 391 15.390 3,43 3,19 120

H

et was pas de avond voor de keuring
dat de familie Altenburg uit Koufurderrige besloot Hiltje 1579 nog te
scheren en mee te nemen naar de keuring.
‘Op zo’n warme dag wil je geen risico lopen
met zo’n koe’, vertelde Bettie Altenburg
na het behalen van het algeheel kampioenschap in Balk. De super geuierde Shadowdochter kalfde eind april en haar uier stond
hoog en breed in volle bloei, haar skelet
was ruim en scherp. ‘Een ras melkkoe’, typeerde eenmansjury Jan Steegink de NRMreservekampioene van 2017 die hĳ ook de
titel beste uier van de dag gaf. Hiltje haalde
het kampioenschap in de sterk bezette middenklasse binnen voor stalgenote Bolleholster Windbr. Anya (v. Windbrook), in medeeigendom met fokker Jan van der Wal, die
meer vlees op het lĳf had en sterk door de

ring stapte. Een dubbelslag voor de familie
Altenburg die ook de bedrĳfscollecties op
haar naam schreef. Vermeldenswaardig in
de middenklasse was ook de derde plek van
Wieke 64 (v. Acme) van de familie Kuiper uit
Elahuizen, die pas voor de derde keer had
gekalfd, een super uier droeg, maar in capaciteit nog wat te kort kwam.

Nationale klasse
Op het plein in Balk liepen koeien van nationaal niveau, zo complimenteerde Steegink
de inzenders van deze ‘jonge’ keuring. Bĳ
de vaarzen doelde hĳ ook op de gebalanceerde en krachtig stappende Sondeler Aukje
9264 van Jacobus Eppinga uit Sondel. Dankzĳ een beter gebruik van de benen kreeg de
Elburndochter het kampioenschap toegewezen vóór Ribanna, een sterke roodbonte

Tabel 1 – Kampioenen veekeuring Balk (algemeen kampioene vetgedrukt)

categorie

naam dier

vader

eigenaar, woonplaats

kampioene vaarzen
reservekamp. vaarzen
kamp. midden
reservekamp. midden
kampioene senioren
reservekamp. senioren

Sondeler Aukje 9264
Ribanna
Hiltje 1579
Bolleholster Anya
Elbrich
Larissa 86

Elburn
O Kalif
Shadow
Windbrook
VJ Jang
Zabing

J. Q. Eppinga, Sondel
vof Altenburg, Koufurderrige
vof Altenburg, Koufurderrige
vof Altenburg, Koufurderrige
W. M. Wink, Hemelum
F. Kuiper, Elahuizen

Elbrich (Vj Jang), kampioene oud
Productie: 4.02 304 10.155 5,85 4,45 119

koe uit de stal van Altenburg. Deze O Kalifdochter imponeerde met een mooi beaderde, lange en melkrĳke uier.
Bĳ de oudere koeien was de winst voor een
jersey van Wytze Meye Wink uit Hemelum.
De uit Denemarken geïmporteerde VJ Jangdochter Elbrich troefde met haar glasharde
benen, ideale kruis en net iets betere afwerking in de uier Larissa 86 (v. Zabing) af, wederom een fraaie roodbonte van Kuiper.
Ondanks de overtuigende winst van Elbrich
kreeg ze niet het dagkampioenschap, die
ging toch echt naar een hf-koe: Hiltje.

Wytze Meye Wink: ‘Titel opsteker in dramatische tijden’
Na zo’n 15 jaar zzp’er te zijn geweest, pakte
Wytze Meye Wink zijn kans om in mei 2015 te
gaan boeren. Hij kocht in Denemarken jerseys,
waaronder de kampioene bij de oudere koeien: Elbrich, vernoemd naar de dochter van
Wink. Elbrich kalfde afgelopen mei voor de
vierde keer en geeft momenteel 45 liter melk,
aldus de veehouder die het Kempen-systeem
toepast. Het kampioenschap is een enorme
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opsteker voor Wink in ‘dramatische tijden’. ‘We
hebben ons aangemeld als fosfaatrechtenknelgeval. Met alle werk rondom de keuring
heb ik even aan andere dingen kunnen denken.’ Wink werd in 2012 reservekampioen bij
het NK veebeoordelen. ‘Ik was een echte hfman, maar in onze stal en met ons voersysteem zou ik niet meer willen ruilen. De jersey is
enorm lenig én een ras melkkoe.’
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