KEURING OOST-GELDERLAND

Balans in Eibergen
Koeien met een passende bespiering en voldoende
breedtematen hadden een streepje voor tijdens
de fokveedag Oost-Gelderland. Uniformiteit in de
bedrijfsgroepen zorgde voor zeges voor de familie
Blikman en Harbers-Ruesink.
TEKST JAAP VAN DER KNAAP

BEKIJK DE FILM OP VEETEELT.NL
Palme 91 (v. Adonis), kamp. vaarzen roodbont
Productie: 1.11 161 5163 4,23 3,73 lw 100 l.l.

H

et oosten van Gelderland stond half
september nog bekend als de droogste regio van Nederland. Het was
dan ook een beetje zuur voor de organisatie
van de fokveedag Oost-Gelderland in Eibergen dat er juist tĳdens de finale de lang
verwachte serieuze regenbui moest vallen.
Daardoor kregen de kampioenen niet de
aandacht die ze verdienden.
Neem de fraaitypische Palme 91 (v. Adonis).
De melktypische, harde vaars van Bennie
en Herbert te Selle uit Winterswĳk-Ratum
won de titel bĳ de roodbonte vaarzen en

kreeg de gerekte Tatjana 103 (v. Jotan) van
vof Uenk-Luiten uit Aalten als secondante.
Ook de middenklassekampioene Ernestien
276 (v. Payssli) was een aparte verschĳning.
Dat kwam niet alleen doordat ze vanwege
vĳftig procent brownswissbloed lichtbruin
van kleur was. De telg van Edwin Keuper
uit Netterden had een ĳzersterke stap en
met haar soepele melkklier gaf ze Gonda 126
(v. Odyssey) van Theo en Janneke Diersen
uit Varsselder het nakĳken.
In Eibergen speelden diverse balansrĳke en
krachtige dieren zich in de kĳker. Opval-

Möhoeve Gärtnerin 115 (v. V. Goch). kamp. oud
Productie: 3.09 341 10.608 5,18 3,60 lw 98

Tabel 1 – Kampioenen fokveedag Oost-Gelderland

categorie

naam dier

vader

eigenaar, woonplaats

kampioene vaarzen zb
reservekamp. vaarzen zb
kampioene middenkl. zb
reservekamp. midden. Zb
kampioen senioren zb
reservekamp. senioren zb
kampioene vaarzen rb
reservekamp. vaarzen rb
kampioen middenkl. rb
reservekamp. middenkl.rb
kampioen senioren rb
reservekamp. senioren rb

Ine
Klare 38
Andringa 35
Dek Andrea 80
Möhoeve Gärtnerin 115
Riana 41
Palme 91
Tatjana 103
Ernestien 276
Gonda 126
Saaltink Stiena 124
Chrisje 48

Detective
Darino
Alta Motto
Tomahawk
Van Goch
Lucky Mike
Adonis
Jotan
Payssli
Odyssey
Curtis
Incas

vof Uenk-Luiten, Aalten
H. J. Oonk, Winterswijk Miste
fam. Wieggers, Mariënvelde
fam. Te Selle, Winterswijk Ratum
L. en M. Blikman, Ruurlo
H. J. Oonk, Winterswijk Miste
fam. Te Selle, Winterswijk Ratum
vof Uenk-Luiten, Aalten
E. Keuper, Netterden
fam. Diersen, Varsselder
G. Oonk, Neede
fam. Te Selle, Winterswijk Ratum

lend genoeg ook bĳ zwartbont. Zo won de
brede Ine (v. Detective) van de vof UenkLuiten uit Aalten de vaarzentitel en kreeg
de krachtige Klare 38 (v. Darino) van Herbert
Oonk uit Winterswĳk Miste het reservelint.
Stĳlvoller was Möhoeve Gärtnerin 115. De
gerekte Van Gochdochter maakte deel uit
van de winnende bedrĳfscollectie van de
familie Blikman uit Ruurlo en versloeg bĳ
de oudere koeien de melktypische Riana 41
(v. Lucky Mike) van de familie Oonk.
De titel voor de beste bedrĳfscollectie bĳ
roodbont ging naar de uniforme groep van
de familie Harbers-Ruesink uit Borculo. l

Koe van de ‘buitencategorie’ wint CRV-rendementsprijs
Een koe van de ‘buitencategorie’, zo noemde
de jury Jeltje 92. In de oudste rubriek bij
zwartbont werd ze hekkensluiter, maar de
levensproductie van de Cashdochter van
125.000 kg melk en 11.000 kg vet en eiwit was
het arbitrageduo niet ontgaan. Voor die prestatie kregen Jeltje en haar eigenaren Bram en
Elske Penterman uit Zieuwent de CRV-rendementsprijs. ‘Ze kalfde deze zomer en gaf bij

de laatste controle nog 37 kg melk. Zoals het
nu lijkt, maken we haar straks weer gewoon
drachtig’, aldus Bram over de ruim veertien
jaar oude Jeltje. ‘Ze valt gewoon niet op, het
gaat bij haar allemaal vanzelf.’
Overigens wist Elske nog wel een opvallende
eigenschap. ‘Jeltje is een voergooier. Soms
ligt haar hele rug vol. Maar ach, mag het een
keer? We zijn gewoon hartstikke trots op haar.’
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