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Het was een ietwat bijzondere gewaarwording op de ochtend van
de 15e augustus om tijdens het stralende en warm€ zomerweer
van die dag keuringsringen in de grote Groenoordhal te zien opge-
steld en er de toebereidselen tot de keuring te zíer' treffen. Wij
kregen het al warm bij de gedachte aan een broeierige hitte. Dit
bleek gelukkig een verkeerde taxatie te zijn, want de ventilatie
bleek zodanig goed te zijn dat het gewoon aangenaam toeven was

in de hal. Wat de temperatuur dan betreft. Minder aangenaam was

het lawaai dat door de koeien werd geproduceerd en in de grote
holle ruimte versterkt weerklonk.

De belangstelling voor de VEBO aktiviteiten leek ons dit jaar be-
wedigend, al blijft er uiteraard ruimte voor méér. De hoofdschotel
werd weer gevormd door de keuring van de blaarkoppen. In af-
wijking van vorige jaren was bij de aangifte het accent geiegd op

volwassen dieren. Jongvee was weinig aangevoerd. Dat er was, wij
duiden hierbij op een rubriek pinken, was van goed gehalte. On-

der de melkvaarzen was het doorsneebeeld eveneens goed. Wisse-

lend was vervolgens het gehalte van de middengroepen eír zeet
goed daarna in de oudste klassen. In totaal hadden 26 blaarkop-
fokkers gezorgd voor een 200 inzendingen' een naar ons idee be-
vredigend aanïal. Zo kort na de keuring te Groningen bood deze

keuring een mooie vergelijkingsbasis tussen de bakermat en de

Zuidwestelijke blaarkopgemeenschap. He t valt niet eens mee aan

te geven waar het peil nu het hoogst ligt. Dat moet dan volgend
jaar op de N.R.S. show in Utrecht maar eens weer worden uitge-
maakt. Men had de totaalindruk van de ke uring wellicht iets kun-
nen versterken door met de jongste kategorieën te beginnen en

zo op de oudste (produktie) klassen aan te werken. Dan zit er wat
meer een climax in. Die was er nu uiteindelijk ook wel weer, omdat
de groepenkeuringen en de aanwijzing der kampioenes de crême
van de blaren weer bijeen bracht, Het gehele verloop had echter
iets vloeiender (en vlotter) kunnen zijn.

Zoals opgemerkt werden de keuringen ge start met de oudste melk-
koeien. die meteen de beste rubriek individuele dieren vormden.
Bij de 10-jarige en oudere koeien bezette Willy 28 (d. Sjoerd), f.
T. van Ingen te Woerden, e. H. van Ingen te Woerden de kop-
plaats, een malse fraaitypische koe met soepele doch even losse

uier. Als tweede volgde EIza 30 KS PR PSM (d. Kazanvan Groeve),
f.e. Fa. A. van Dorp enZÍ. te Hazerswoude, eveneens zeer typisch
en soepel van uier, qua vorm echter niet geheel in balans. Ietsje
diep was de uier van 1C winnares Gretha 4 KS PR (d. Alfred), f.e.

A.W. Bunnik te Bodegraven, die overigens een diepe, zeer aantrek-
kelijke verschijning is.

Zeer goed was ook de kopgroep in de rubriek 9 jarige koeien, van

wieJannie 25 KSe, (d. Uranus van Ter Weer pref. II)' f'e. W.D.
Eikelenboom te Rijnsaterwoude de beste was: een koe van mooi
formaat en z€er goed type en met e€n corr€cte, zij het op dit mo-
ment wegens pas afgekalfd hebben, nog wat royale uier. Me t lB
prijs volgde Aafje 44 KS, (d. Gerry's Frits 3, KS), f. T. van Ingen,
e. H. van Ingen, beiden te Woerden, zeer typisch, correct en vast

gebouwd. Derde werd Binta (d. Rolf van Rutten)' f.e. M. vaÍt

Ginkel te Renswoude, een diepe malse koe met vooral mooi zij-
aanzicht en een soepele uier.

Bij de achtjarige melkkoeien vormdenJansje 12 KS (d. Uranus van

Ter Weer pref. II), f.e. W.D. Eikelenboom te Rijnsaterwoude en

Amarilla KSe (d. Nelson 3 van Alma), f. Jac' Dijkstra te Oldehove,
e. J.W, Ruitenburg te Maarsbergen, een best kopduo. Eerstgenoem-

de stond er best voor, mooi gelijnd, mooitypisch en mals en daar-

bij best van uier, Amarilla debuteerde in Leiden iets kreupel maar
deed zich toch kennen als een gerekte malse zeer typische en zeet
goed geuierde koe.

Een opvallend goed kopnummer stelde zích aan het hoofd bij de

zevenjarigen in de figuur van Cilia 14 KSe (d. Diamant van Rutten),
f,e. G.P.W. Belt te Zo€terwoude, opvallend niet alleen door haar
formaat, rek en zeer goede type doch ook door haar beste uier met
correcte iets kleine spenen.
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De gtoepen

De drie bedrijfsgroepen van 3 en 4 stuks brachten het alle tot een

eerste prijs. Voorop ging het drietal van H'D. Eikelenboom te Lo-
pik. Het betreft hier goed ontwikkelde mooitypische melkkoeien
met soepele doch in twee gevallen niet onberispelijke uiers. De uni-
forme 1B groep van R. van de Lagemaat te Woudenberg was door-
eengenomen nog jeugdig daarbij echter snittig en voorzien van zeeÍ
goede uiers. Het kwartetvan Th.J. van der Salm te Oude Wetering
was gemiddeld nog weer e en jaar jonger, niet onverdienstelijk
overigens.

De vijftallen werden aangevoerd door dat van J.W. Ruitenburg te
Maarsbergen: homogene typische blaarkopkoeien met op een na
vlot goede uiers. Iets meer formaat zou ook nog niet storen. De uni-
forme groep typische melkkoeien van H. van Ingen te Woerden be-
zette de 1B plaats. Een paar uiers waren iets aan de diepe kant. Met
€en groep malse diepe koeien met soepele uiers kreeg M. van Ginkel
te Renswoude de derde plaats toegewezen. Dooreengenomen goed
en gevuld zonder al te grote uniformiteit waren vervolgens nog de
gïo€pen vanJ.H.M. van der Salm te Rijnsaterwoude en KJ. Govers
te stompetoren.

Van de zestallen bracht alleen dat van W. Los te Zwammerdam het



tot een eerste prijs: een gemiddeld vrij jonge groep typische dieren
met meest goede uiers. In de tweede rubriek zestallen liep dat van
W.G.A. van Veen te Zoeterwoude er uit. Het bestond uif eoed ont-
wikkelde gerekte zeer typische koeien me t in een puu. g.àll.n
niet geheel correct afgewerkte uiers, Voorts werden nog eerste
prijzen verleend aan de groepen van Fa. p.C. en Th.A. Rotteveel
te Rijpr'r'etering en Q.H. Onderwater te Zoeterwoude.
De climax werd bereikt bij de zeventallen. Voorop ging de groep
van W.D. Eikelenboom te Rijnsaterrvoude: goed ontwikkelde tvpi_
sche melkkoeien met vlot goede uiers. Niets minder rvaren ook áe
dieren van Fa, A. van Dorp en Zn. Íe H-azerswoude: een goed
sluitende groep zeer typische blaarkopkoeien me t goede àoch in
een paar gev:Lllen niet geheel correcte uiers. De jonge groep van
W.D. Eikelenboom werd daarna derde: uniforme dieren met gemid_
deld goede uiers. De overige twee groepen van M.H. Mooren ie
Hoogmade, vlotgoede magere melkkoeien en Gebr. Los te Alohen
aan de Rijn, iets minder uniform, kregen ook elk nog ..r, ..rrt.
prijs.
De finale groepenkeuring ging tussen de 1A winnaars. Winnaar werd
de collectie van 11'.D. Eikelenboom, na duidelijke tegenstand van
de dieren van \{.G.4. r'an Veen.

Het slot van de keuring bestond uit een interessante kampioens-
keuring. Bij de seniores gingen de titels naar de reeds besàhreven
Jansje l2 KS (d. Uranus van T'er Weer pref. II), f.e. W.D. E,ikelen-
boom te Rijnsatenr-oude en Cilia 14 KSe (d. Diamant van Rutten),
f.e. G.P.\\'. Belt te Zoeterwoude . Samen vormden zij een best duo
waar6ij speciaal de uiers uitmuntten.
De juniorkarnpioene werd Linda, een mooitypische vast- en corre ct
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gebouwde dochter r.an Isodoor, met een vast aangehechte uier naar
het zich laat aanzien: fokker-eigenaar W. Los te Z_wammerdam. Tot
Re serve-kampioene werd uitgeroepen Hennie 53 (d. prins 3 van
Rienenburg), f.e. Fa. A. van Dorp en Zt. te Hazersrvoude, niet ge-
speend van kwaliteit en met een zeer goede uier.
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