KEURING VEEKEURING FRYSLÂN

Jackpot is gouden zet
De Friese holsteinfokkerij liet een mooie progressie
in kwaliteit zien tijdens de provinciale keuring in
Oenkerk. Helaas blijft het aantal deelnemende koeien klein. Op de deelname aan de vaarzenjackpot na.
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estien vaarzen in de ring. Het was
een mooi gezicht op Veekeuring
Fryslân in Oenkerk. De spannende
vaarzenjackpot deed even de beperkte keuringsanimo in Friesland vergeten. De deelnemende vaarzen waren afgelopen mei al
voor afkalven met inleggeld ingeschreven.
Ongeveer de helft van de vaarzen – zestien
in totaal – verscheen uiteindelĳk ook echt
in de ring. Ze gingen op jacht naar de geldprĳzen die in het verschiet lagen voor de
kopposities.
Rubriekswinnares werd de ruim ontwikkelde en open gebouwde Betty 96 (v. Defiant)
van Pieter en Wietske Talsma uit Warga. Ze
won naast de 400 euro als hoofdprĳs van de
vaarzenjackpot ook het kampioenschap.
Betty bleef in de finale onder andere de nog
wat groene, maar harmonisch gebouwde
K.H. Sietske 347 (v. Atwood) van Anne Kalsbeek uit Terherne voor. Reservekampioene

bĳ de vaarzen werd de spĳkerharde, maar
nog iets lichte Rubicondochter K. D. Alexia
van familie Kooĳker uit Nĳ Beets.

Berlinda 210 (v. Godewind), kampioene midden
Productie: 2.02 293 9176 4,72 3,51 lw 110

Meer maat in het skelet
De middenklasse was kwalitatief veruit de
beste klasse van de dag in Oenkerk. Hierdoor moest de spĳkerharde Krûdikker Klaartje 202 (v. Jotan) van familie Lawerman uit
Hiaure, uitgeroepen tot de fraaiste roodbonte, gewoon in de tweede helft van de
rubriek plaatsnemen. De titel in de middenklasse werd een gevecht tussen de zeer
rastypische en breed geuierde Topcross Anna
253 (v. Goldwyn) van Jaap en Ina Jacobi uit
Garĳp en de in Duitsland geboren Berlinda
210 (v. Godewind) van Herman en Eef Vernooĳ uit Oosterwolde. De juryleden kozen
uiteindelĳk voor Berlinda vanwege meer
maat in het skelet en een ondiepere uier.
Bĳ de senioren verdween de spanning rond

Tabel 1 – Kampioenen Veekeuring Fryslân 2018 in Oenkerk (algemeen kampioen vetgedrukt)

categorie

naam dier

vader

eigenaar, woonplaats

kamp. vaarzen
res. kamp. vaarzen
kamp. midden
res. kamp. midden
kamp. oud
res. kamp. oud

Betty 96
K. D. Alexia
Berlinda 210
Topcross Anna 253
Topcross Jaan 618
Wiersma 5230

Defiant
Rubicon
Godewind
Goldwyn
Lauthority
Windbrook

mts. Talsma, Warga
mts. F. en G. Kooijker-Marinus, Nij Beets
H. en E. Vernooij, Oosterwolde
mts. J. en I. Jacobi, Garijp
mts. J. en I. Jacobi, Garijp
T., G., F. en M. van der Ploeg, Warga

Topcross Jaan 618 (v. Lauthority), alg. kampioene
Productie.: 4.08 360 14.809 4,24 3,09 lw 103

de titel als sneeuw voor de zon. Al bĳ het
betreden van de ring bleek Topcross Jaan 618
(v. Lauthority) met haar harmonische bouw
en kwaliteit in bot en vel de te kloppen koe.
Jaan maakte ook deel uit van de winnende
bedrĳfsgroep van Jacobi en verwees Wiersma 5230 (v. Windbrook) van familie Van der
Ploeg uit Warga naar de reservestek. Wiersma was met haar upstanding een imposante verschĳning, maar miste de afwerking van algemeen kampioene Jaan.
Een eervolle vermelding was er voor de
goed bewaarde bĳna-honderdtonner Falkena
Bertha 195 (v. Toystory) van Vernooĳ. l
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Jaap Jacobi: ‘Rechtlijnige fokkerij geeft uniforme groep’
Voor zover het geheugen reikt, hebben Jaap
en Ina Jacobi uit Garijp altijd de competitie van
de beste bedrijfsgroep gewonnen op Veekeuring Fryslân. Tenminste, wanneer ze minimaal
drie koeien voor de groep bij zich hadden.
Ook dit jaar ging de titel weer met overmacht
naar Jacobi. ‘Als je rechtlijnig fokt en koeien
altijd op dezelfde manier selecteert voor de
keuring, zorgt dat voor een uniforme bedrijfs-

groep’, vertelt Jacobi. ‘In koeien wil ik altijd
kwaliteit, ras en uiterlijke melkrijkheid zien.
Misschien is het een beetje eigenwijs, maar ik
breng alleen koeien op de keuring die ik zelf
graag zie.’
Hoewel individueel resultaat voor Jacobi op
nummer één staat, noemt hij de beste bedrijfsgroep een ‘razend mooie prijs’. ‘Er blijkt nog
meer uit dat je dit met een heel team doet.’
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