KEURING APELDOORN

Stoffig Apeldoorn
Fokveedag Apeldoorn kreeg prima keuringsweer,
maar warmte in de week ervoor had het aantal koeien doen krimpen. In stoffige ringen kwam het op een
ontspannen wijze tot breed gedragen kampioenen.
TEKST FLORUS PELLIKAAN

BEKIJK DE FILM OP VEETEELT.NL

R

egelmatig vloog er in Apeldoorn een
stofwolk door de lucht. Het droge en
hete weer van de voorbije weken had
niet alleen zijn invloed op het terrein, maar
ook op de deelname van het aantal dieren.
De organisatie zag enkele tientallen koeien
afvallen en was genoodzaakt het keuringsschema aan te passen (zie kader).
De vaarzenklasse was uiteindelijk het
grootst met in totaal vier rubrieken. In het
van oorsprong roodbonte gebied rond Apeldoorn bleek al snel dat de roodbonten zeker aan de zwartbonten gewaagd waren. De
roodbonte Lisa (v. Pat) van familie De Groot
(melkveehouderij Plender) uit Kamperveen
beschikte bijvoorbeeld over een fraai gewelfd skelet met een brede uier. Voor de
kampioenstitel kwam Lisa echter wat bloei
te kort ten opzichte van Ar-Type Alice (v.
Unstopabull) van de families Schoonhoven
en Van de Werfhorst uit Noordeinde. De

fraaitypische Alice trok dan ook verdiend
het goud naar zich toe.

Grashoek Bea 138 (v. Stratego), alg. kamp. rood
Prod.: 3.11 351 10.444 4,86 3,83 lw 103

Keuzes op smaak
In de middenklasse waren de rollen omgedraaid, daar was het roodbont dat aan het
langste eind trok. Met haar hardheid en
fraaie melktype greep de roodbonte Julia 452
de macht. De Angelodochter van Jacob en
Anita Werler uit Vaassen was de baas over
D.O.W. Greta 73 van dorpsgenoot Wilco van
der Waaij. De Sunlightdochter veroverde
het goud vanwege veel bodemvrijheid van
de uier. Ook de derde op tal kwam met
D.O.W. Corrie 35 (v. Sakai) uit de stal van Van
der Waaij, die eveneens de beste zwartbonte bedrijfsgroep samenstelde.
De sterkste klasse in de hele breedte was
zonder twijfel die van de oudere koeien. De
juryleden moesten daar keuzes op smaak
maken. Zo sprak de zwartbonte Dompe Roza-

Tabel 1 – Kampioenen fokveedag Apeldoorn (algemeen kampioenen vetgedrukt)

categorie

naam dier

vader

eigenaar, woonplaats

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

Ar-Type Alice
Lisa
Julia 452
D.O.W. Greta 73
Grashoek Bea 138
Dompe Rozalien 3032

Unstopabull
Pat
Angelo
Sunlight
Stratego
Bernini

vof Schoonhoven-v. d. Werfhorst, Noordeinde
melkveehouderij Plender, Kamperveen
mts. Werler-Kamphuis, Vaassen
W. van der Waaij, Vaassen
vof Wolters, Nijbroek
melkveeh. Plender, Kamperveen

Dompe Rozalien 3032 (v. Bernini), algemeen
kampioen zwart
Prod.: 3.10 349 12.522 4,27 3,69 lw 108

lien 3032 (v. Bernini) van De Groot aan met
haar balansrijke frame en lange uierbodem.
De roodbonte Grashoek Bea 138 (v. Stratego)
van Hans en Gerben Wolters uit Nijbroek
had haar sterke punten in het spijkerharde
frame, de hoge achteruier en sterke stap.
De jury koos uiteindelijk voor Bea als kampioen en gaf het zilver aan Rozalien.
Beide koeien wonnen vervolgens ook het
algemeen kampioenschap in hun kleurslag
en daarnaast voerde Bea ook nog de winnende bedrijfsgroep roodbont van familie
Wolters aan. l

Dick van Deelen: ‘Toch volwaardig en aandacht voor elk dier’
Fokveedag Apeldoorn kreeg te maken met
een flinke uitval van het aantal deelnemende
dieren, onder andere door het extreem warme
weer in de week van de voorbereidingen. De
organisatie besloot de 45 melkgevende dieren
wel in aparte rubrieken te keuren voor rood en
zwart, maar de 1a’s en de 1b’s samen te voegen in een gezamenlijke kampioenskeuring.
‘Goed opgelost’, oordeelt jurylid Dick van Dee-

len. ‘Hierdoor kregen alle dieren toch een
oordeel tussen leeftijdsgenoten van dezelfde
kleur. En dus was er aandacht voor elk dier.
Vervolgens waren de kampioenskeuringen
ook weer volwaardig door de beste dieren per
kleurslag samen te voegen. Dat zorgde voor
een echte strijd, waarbij rood en zwart bijzonder aan elkaar waren gewaagd. Wij vonden
het zo wel een mooie oplossing.’
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