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De zomerkeuringen zijn in volle
gang. Veeteelt was er bij in
Wierden (pag. 21), Oostmalle
(pag. 32), Apeldoorn (39) en
Rijpwetering (pag. 54).

XA14_fotopagina.indd 20

31-08-18 15:54

KEURING WIERDEN

Kwaliteitsimpuls Wierden
Het aantrekken van inzenders uit Almelo bezorgde
de Agri Fair in Wierden niet alleen extra dieren, maar
ook een kwaliteitsimpuls. De toch al sterk bezette
roodbontkeuring kreeg nationale allure.
TEKST JAAP VAN DER KNAAP

BEKIJK DE FILM OP VEETEELT.NL

H

et bleek een goede zet van de organisatie van de fokveedag in Wierden
om de fokstudieclub van Almelo
uit te nodigen om dieren in te zenden. Het
zorgde voor mooi gevulde rubrieken en
leverde stevige competities in de ring.
Zo eisten Tonnie, Joke en Mariëlle Lenferink uit Almelo bĳ zwartbont de titel voor
de fraaiste bedrĳfsgroep op door een surplus aan lengte, uitstraling en sterk beenwerk in de groep. Eén van hen was de uitgebalanceerde Lucina 46 (v. Brawler), die de
hoofdprĳs pakte in de middenklasse en ook
met de dagzege naar huis ging. De subliem
geuierde Big Delta Anecy 1 (v. Solero) van de

familie Knoef uit Geesteren kreeg de reservetitel. Bĳ de vaarzen koos jurylid Ard Gunnink voor de volwassen Geertje 661 (v. Pepper) van de familie Hammink uit Almelo.
De reservetitel ging naar de jeugdige De Bree
Boukje 165 (v. Atlantic) van Johan en Herwin
Heimerink uit Enter.

Bossink Miranda 107 (v. Bonfire), alg. kamp. rb.
Productie: 4.05 439 16.134 4,31 3,92 lw 115

Nationaal niveau roodbont
Een en al lof uitte jurylid Harry Schuiling
over de roodbonte vaarzenkampioene. De
fraaitypische, maar oudmelkte Irma 108
(v. Ladd P) van de familie Vosman uit Rĳssen werd overduidelĳk kampioene en ze
kreeg Talentinodochter Aafke 306 van de

Lucina 46 (v. Brawler), algemeen kampioene zb.
Productie: 2.02 29 8527 3,60 3,54 lw 104

Tabel 1 – Kampioenen Agri Fair (algemeen kampioenen vetgedrukt)

categorie

naam dier

vader

eigenaar, woonplaats

kamp. vaarzen zb.
res. kamp. vaarzen zb.
kamp. middenklasse zb.
res.kamp middenklasse zb.
kamp. senioren zb.
res.kamp. senioren zb.
kamp. vaarzen rb.
res.kamp. vaarzen rb.
kamp. middenklasse rb.
res.kamp. middenklasse rb.
kamp. senioren rb.
res.kamp. senioren rb.

Geertje 661
De Bree Boukje 165
Lucina 46
Big Delta Anecy 1
Bossink Gonda 138
De Bree Trijntje 63
Irma 108
Aafke 306
Irma 90
Toosje 724
Bossink Miranda 107
Bossink Miranda 113

Pepper
Atlantic
Brawler
Solero
Damion
Goldsun
Ladd P
Talentino
Jotan
Famous
Bonfire
Incas

melkveebedrijf Hammink, Almelo
mts. H. en J. Heimerink, Enter
A. Lenferink, Almelo
mts. J. en I. Knoef, Geesteren
Van der Kolk Melkvee, Wierden
mts. H. en J. Heimerink, Enter
mts. G. en A. Vosman, Rijssen
mts. H. en R. Baak, Almelo
mts. G. en A. Vosman, Rijssen
A. Lenferink, Almelo
Van der Kolk Melkvee, Wierden
Van der Kolk Melkvee, Wierden

familie Baak uit Almelo aan haar zĳde.
Irma had haar sterke uier niet van een
vreemde, want haar moeder Irma 90 (v.
Jotan) won dankzĳ de hoog gedragen uier
in de middenklasse. Dat ging ten koste van
de gerekte Toosje 724 (v. Famous) van Lenferink. Over de dagzege twĳfelde Schuiling
geen moment: seniorkampioene Bossink
Miranda 107 (v. Bonfire) was van nationaal
niveau dankzĳ haar breedte- en dieptematen en glasharde beenwerk. Stalgenote
Bossink Miranda 113 (v. Incas) kreeg de reservetitel en met Bossink Gerda 56 (v. Pleasure)
vormden ze de winnende bedrĳfsgroep. l

Roelof van Minnen: ‘Margriet geschoren door hulpboer’
De derde plaats voor Crumelhaeve Margriet
266 bij de roodbonte vaarzen voelde voor
Roelof van Minnen als een overwinning.
‘Samen met mijn partner Herman Kleinjan ben
ik vier jaar geleden boer geworden. Margriet
hebben we zelf gefokt en het is leuk dat we nu
al dit resultaat halen’, aldus Van Minnen.
Van Minnen en Kleinjan melken 80 koeien en
hebben daarnaast een leerboerderij.

‘Ik ben opgeleid als pedagoog, maar wilde
toch graag boer worden. Door nu te werken
met jongeren met een beperking op onze
boerderij kan ik mijn studie goed benutten.’
Een van de ‘hulpboeren’ heeft Margriet geschoren. ‘Niet perfect misschien, maar hij was
heel trots. Zelf meelopen hier in de ring was
voor hem nog een stapje te ver. Maar wie weet
komt dat een volgende keer.’

veeteelt SEPTEMBER 1 2018
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