KEURING HOORNAAR

Titelprolongatie Geertje
Amper een maand na haar vierde kalving ging de
Dirk de Groot-bokaal in Hoornaar opnieuw naar
Geertje 567 van de combinatie Van Dijk-de Bruin.
TEKST INGE VAN DRIE

‘D

it is een easy winner. Ze heeft
power, ze heeft melktype en ze
beweegt gemakkelĳk. Ze is niet
de grootste, maar dat is geen issue.’ Al in de
rubriek stak jurylid Jaap Jacobi de loftrompet over Geertje 598 van Teus van Dĳk en
Wouter de Bruin uit Giessenburg. Ook in de
finale vormde de voor een keuring relatief
bescheiden hoogtemaat van de Cheliostelg
geen beletsel. Ze won de titel in de middenklasse en versloeg dankzĳ meer vermogen
de lange rasmelkkoe Margriet 408 (v. Lauthority) van Wout en Daniël de Bruin.
Vader en zoon De Bruin stapelden in Hoornaar succes op succes. De winnende bedrĳfsgroep kwam op hun conto en bĳ de
zwartbontvaarzen kreeg hun Grietje 274 (v.
Seaver) het kampioenslint om. Vanwege
beter beengebruik en een bredere achter-

uier bleef ze de melktypische JK DG Darlina
(v. Doorman) van Jan Kolff voor.
Bĳ roodbont waren Arie en Roel van der
Wel de succesvolste inzenders. De melkveehouders stelden de beste bedrĳfsgroep samen en sleepten met de melkrĳke en sterk
stappende Welland Sien 2 (v. Pleasure) de
reservetitel in de wacht bĳ de senioren.
Sien moest voorrang verlenen aan stalgenote Welland Geertje 458. Haar keuringsdebuut luisterde de Acmedochter op met de
seniortitel. ‘Deze koe is zowel functioneel
als fraai’, stelde jurylid Addy Moree. Bĳ de
jonge roodbontkoeien had Pieter Jan Bakker succes met Share DG Agnieska (v. Payball).
Vanwege meer hardheid en een betere
kruisvorm verwees ze Jansje 607 (v. Albiorix)
van firma De Groot naar het zilver.
Terug naar zwartbont, waar de koninginne-

Tabel 1 – Kampioenen fokveedag Hoornaar (algemeen kampioene vetgedrukt)

categorie

naam dier

vader

eigenaar, woonplaats

kampioene vaarzen zwart
reservekamp. vaarzen zwart
kampioene midden zwart
reservekamp. midden zwart
kampioene oud zwart
reservekamp. oud zwart
kampioene jong rood
reservekamp. jong rood
kampioene oud rood
reservekamp. oud rood

Grietje 274
JK DG Darlina
Geertje 598
Margriet 408
Geertje 567
Wyndford Erle
Share DG Agnieska
Jansje 607
Welland Geertje 458
Welland Sien 2

Seaver
Doorman
Chelios
Lauthority
Windbrook
Sanchez
Payball
Albiorix
Acme
Pleasure

vof De Bruin, Giessenburg
J. Kolff, Woudrichem
mts. Van Dijk-de Bruin, Giessenburg
vof De Bruin, Giessenburg
mts. Van Dijk-de Bruin, Giessenburg
vof Jongsteins, Hoogblokland
P. J. Bakker, Dodewaard
fa. De Groot, Everdingen
A. en R. van der Wel, Hoogblokland
A. en R. van der Wel, Hoogblokland

Geertje 598 (v. Chelios), kampioene midden
Productie: 2.03 526 14.071 4,74 3,70 lw 105

Welland Geertje 458 (v. Acme), kamp. rb oud
Productie: 4.01 397 11.793 4,50 3,57 lw 94

klasse wachtte. Zo was Wyndford Erle van
vof Jongsteins in topvorm. De Sanchezdochter combineerde kracht en lengte met een
mooi bewaarde uier. Haar tegenspeelster
was Geertje 567 (v. Windbrook) van Van
Dĳk-de Bruin. De regerend kampioene
kwam goed voor de dag, ook al had ze nog
maar een maand geleden voor de vierde
keer gekalfd. Met haar fraaie ribwelving en
brede achteruier won Geertje andermaal de
seniortitel én de Dirk de Groot-bokaal. Tot
blĳdschap van begeleider Wouter de Bruin.
‘Dat Geertje nu zo vers is en toch al zo kan
stralen, dat maakt het extra bĳzonder.’ l

Kees Kortleve: ‘Drempel voor deelname Hoornaar is hoog’
Haastig kwam hij de ring in om de felicitaties
voor zijn middenklaskampioene Giessenhof
Augusta 194 (v. Jungle) bij de keuring ‘Gewoon’
in ontvangst te nemen. ‘Ik kom net bij de andere keuring vandaan’, legt Kees Kortleve uit
Noordeloos uit. ‘We hebben met vijf koeien
meegedaan aan de reguliere keuring en met
vier aan de nieuwe keuring. We hebben een
aantal koeien die best goed in elkaar zitten,

maar niet de maat hebben voor een keuring.
Die kon ik nu mooi meenemen.’
De nadruk bij de keuring ‘Gewoon’ lag op
functionaliteit, minder op hoogtemaat en presentatie. Dat laatste spreekt Kortleve aan. ‘Het
niveau is hier hoog, ook qua voorbereiding.
Dat maakt de drempel voor deelname hoog.
Ik schakel geen professionals in bij de voorbereiding, maar in de ring zie je dan wel verschil.’
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