KEURING NVM MARCHIGIANA

Excellente Floortje

verovert kampioenschap

De stal van maatschap Fokkink-Driever bezorgde de
familie flink wat succes op de nationale marchigianakeuring. De excellent ingeschreven Floortje werd tot
algemeen kampioen gekroond, maar ook haar dochter Moonlight viel in de prijzen.
TEKST GRIETJE DE VRIES

Nozem (v. Margriethoeve’s Falco),
algemeen kampioen mannelijk

M

et een totaal aantal inzendingen
van 24 was het marchigianaras zeker niet het best vertegenwoordigd
op de NVM. Toch was de variatie over het
algemeen ruim en was het niet altijd makkelijk kiezen, aldus jury Henk Tessemaker
en Henk Penterman.
In de eerste twee rubrieken met de stieren
betraden in totaal vijf dieren de ring, waarbij Nozem (v. Margriethoeve’s Falco) aan het
eind van de dag uiteindelijk de voorkeur
kreeg voor het algemeen kampioenschap.
Het dier van familie Hissink-Smeenk uit
Nijbroek werd door de jury vóór Seesink
Nestor van Fokkink-Driever geplaatst vanwege zijn goede ontwikkeling. Nozem had
net wat meer uitstraling en finesse dan
de reservekampioen en zou vanwege zijn
hoorns niet misstaan in Italië, beargumenteerde Tessemaker het besluit.

Voordeel voor de jeugd
In de kampioenskeuring vrouwelijk hield
Floortje (v. Duko) in Mariënheem de competitie op afstand, waardoor haar dochter
Moonlight het reservekampioenschap
kreeg toegewezen. ‘Floortje is een excellent
dier met veel ontwikkeling en een bijzonder sterke rug en veel fijnheid in de huid.
Ze is een koe met veel uitstraling’, aldus

Tessemaker, die daarbij eerder op de dag
vond dat Floortje echt applaus verdiende.
De tweejarige Moonlight, de zeer vleestypische Igordochter van Fokkink-Driever, bleef
op haar beurt de elfjarige Aquercia (v. Palio)
van familie Van Kasteren uit Schijndel voor.
In dit geval pakten de jeugdigheid en uitstraling positief uit voor Moonlight, ondanks de massieve en nog erg sterke Aquercia. ‘Deze koe van elf jaar kan nog lang mee
met zulke benen en bespiering, maar in dit
geval hebben de potentie en de fijnheid van
Moonlight de voorkeur’, aldus Tessemaker.

Seesink Nestor (v. Birbo),
reservekampioen mannelijk

Strijd tussen halfzussen
Tijdens het jeugdkampioenschap op de
NVM kwam Moonlight haar stalgenoot en
halfzus Floortje 2 (v. Last) tegen. De jonge,
rastypische Floortje 2 ging met de winst
naar huis in de rubriek vrouwelijk jongvee
van zes tot twaalf maanden, maar kwam
bij het jeugdkampioenschap tekort. ‘Floortje 2 is een mooi dier, maar ze is wat jonger
dan Moonlight. In de toekomst wordt zij
vast ook een topdier’, verklaart Tessemaker.
In de rubriek vrouwelijk jongvee van twee
tot drie jaar werd Moonlight 1b, achter
Bionda 2 uit hetzelfde koppel van FokkinkDriever. In het jeugdkampioenschap kwam
Bionda 2 niet opnieuw in de ring. l

Floortje (v. Duko)
algemeen kampioen vrouwelijk

Tabel 1 – Tabel 1 – Rubriekswinnaars marchigiana NVM 2022 (algemeen kampioenen vetgedrukt)
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categorie

naam dier

vader

eigenaar, woonplaats

kampioen mannelijk
jeugdkampioen vrouwelijk
kampioen vrouwelijk
kampioen koeien

Nozem
Moonlight
Floortje
Floortje

Margriethoeve’s Falco
Igor
Duko
Duko

E. A. Hissink-Smeenk, Nijbroek
mts. Fokkink-Driever, Harreveld
mts. Fokkink-Driever, Harreveld
mts. Fokkink-Driever, Harreveld

Moonlight (v. Igor),
reservekampioen vrouwelijk
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