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Op het hipposterrein te Appingedam had op 19 juli de trveejaarlijkse fokveedag onder wel bijzonder gunstige weersomstandigheden plaats. Naast een inzending van 80 blaarkoppen waren er een
100-tal dieren van het zwartbonte ras. Verder bevatte de catalogus een aangifte van 50 schapen en maar liefst 152 geiten waarvan
het grote aantal was te wijten aan de aldaar gehouden provinciale
en de voorselektie voor de nationale keuring te Leeurvarden. De

kalveropfokclub Fivelingo completeerde de fokveedag met voor
haar de regionale eindkeuring. Aldus voor elk wat wils. Jammer
dat de grote aangifte \ran pak rveg zo'n 400 stuks dieren niet parallel ging met de belangstelling. Een dergelijke fokveedag die
qua organisatie ,,op poten stond" had wat dát betreft een beter

lot verdiend.

Bepalen \{re ons bij de afdeling blaarkoppen, dat viel in het oog
het grote percentage van 60% roodblaar op deze fokveedag aanwezig. In de 3 rubrieken pinken rvas de roodblaar stier Reinard

(d. Dictator) als vaderdier wij sterk vertegenwoordigd. Deze stier,
door lI. Keur te Garrelsweer enige jaren gebruikt, is thans verhuurd aan K.I. Noord-Groningen. De dochter Selma, eig. Keur,
rverd kampioene. Ze is een vastgebour.vde , be st ontwikkelde, knap
soortige pink met best achterstel. Naast deze prestatie rvist Keur
met 5 andere Reinard-pinken alle eerste prijzen te behalen. De
reservekampioenstitel sinq naar Leentje 199; een goed ontwikkelde, mooi typische Pieter Dirk van Fritema-dochter, die even correcter in de achterharrd mocht zijn; fok. eig. K.Ir. Korf te Appingedam.

De beide rubrieken melkvaarzen, die opvielen door hun gemiddeld beste uiers, hadden zeer goede koplopers. In de jongste klasse liep de fraai gelijnde best typische Stientje (d. Ludovicus van
Meyenhorst) voorop. Deze latere reserve kampioene van H. Elema
te Leermens lverd gevolgd door de fraai typische, vast gebouwde,
mooi geuierde Leentje 185, (d. P.D. v. Fritema) van K.F. Korf.
De vastgebouwde behangen Janneke 14 rnet zeer goede uier (d.

Jario), fok. eig. J. Bosma te Zuidwolde, stond in de andere rubriek 1A en werd bovendien tot melkvaarskampioene uitgeroepen. Haar stalgenote Janneke 45, eveneens een Jario, mocht de
2e plaats innemen. Verder behaalde Bosma met de overige 5 Janovaarzen 3 eerste en 2 tweede prijzen.
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ln de klassen melkgevende koeien had de goede melkvererver en
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0.19 +67 ++) een goede vertegenwoordiging van acht stuks.
Bij de driejarigen r'verd de vastgebouwde, gezonken, zeer typische
Janneke 36 (d. Géator) van J. Bosma 1A, met op 1B en lC resp.

de stalgenoten Reinard-dochters Clara, een correcte gelijnde koe,
die iets meer formaat mocht hebben en Helia van NÍ. Keur.

Ilij de vierjarigen r'vas het rvederom een Geator-dochter die de
toon aangaf. l)eze fraai gelijnde, best geuierde Leentje 197
uit stal-Vegter te Loppersum, eig. K.F. Korf, werd ook als koe
met ,,de beste uier" aangewezen. Bij het kampioenschap moest ze
als meerdere erkennen haar stalgenote Itie. Deze best ontrvikkelde, typische Rinaldo-dochter wist het reservekampioenschap in
de wacht te slepen ofschoon ze iets markanter in de achterhand
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rnocht zijn. De laatste eerste prijs lvas voor Roosjt 35 (d. Géator)
van

J. Bo:tna.

De klasse vijÍjarigen kr.vam evenals de voorgaande rvat te kort aan

uniformiteit. Het knappe kopduo werd gevortnd door de Rival
van Rutten-dochiers Roosje 31, platte, gezonken rrelkkoe van
zeer goed type, eig. J. Bosrna, en de goedsoortige gelijnde Carinne
varr NI. Keur. Op dc beide andere ecrstÉ prijz€n rvcrd beslag gelegd door Gr'atie (d. Swieber) eig. Bosma en de
den-dochter Melkbron 18 van H. I,.lerna.

'l-ido van Hogeme'

Zeven eerste premies werden toegekend irt de vlot goede klasse 7'
jaar en oudere melkkoeien. Koploopster w-as dc best ontwikkeide
zeer typische Sjoukje 3 van H. Elema; de voorspeuetr van deze
Prins van Friterna-dochter zijn iets wijd geplaatst' Met weinig verschil op de 2e plaats Mirjan (d. Santor) gelijnde rnelkrijke koe tnet
goede uier van Keur; 1C en 1D lesp.: Willy 53 van H..J. v.d. N{olen

te Noorddijk en Gratie 2 vau Bosma. IIJ. v.d. Molen kreeg te-'
recht een eerste prijs nret zijn best ontwikkeldt-, zeet tl'pischc
Willy 70 (d. Swieber) in dc klasse droogstaande- koeien.

Dc knappe produktieklasse (30.000 kg) leverde de rnelkgeverrdc
kampioene in de 1A geplaatste platte getckte Rieni, een fraai t-y'
pische Santoi van foI. Keur. Van dezeifde vadel r'r'ercl stalgcnote
Carnilla iC. Daartussen stond de gelijnde rnelkrijke (d' Triton van

Suttema) Deddy van K.F. Korf. Laatstgel-ioerndc fokker storrd
rrret de geiijnde rnelkrijke iets arrn gespierde 9lz-jarige Leentje
166, (d. Ideaal) uit stal-Vegter in de 40.000 klasse lA. Als secondar'L de ieis platte gezonken Diplomaat-dochterJanneke l5 van
Bosma. F{ct bt'ons rverd r'uit-rr verdiend dool de 15-larige- best
be waarde . gelijr-rde melkrijke Willy 31, (d. Ler van Kniep) mei
nog een soliede uier. van HJ. v.d" N{cien-

Brj de eiger-raarsgroepen pinken liep het aaiitre kkelijke uniÍonne

trio Reinard's van M" Keur voorop. De ze socirtige, beste arhte lstel
len vertonende groep werd ge flankeerd door de goed otrtu-ikkelde
collectie van K.L Korf. l)e drietallerr melkgevende koeien waren
door de bank gerromen van goed soort, gezien de 6 eerste prijzen
die werden toegekend. Korf beet hier de spits af met zijn gelijnd
melkrijk drietal van zeer goed type met beste uiers' IIet trio melkgevende koeien van Keur, die iets plat waren doch me t goede bespiering en van best type, stonden 1B en daarnaast de best ontwikkelde gezonkerr collectie van H. Elema, n'aarin de uiet"s everr
correcter hadden gemogen.

Bij de 4- en 5-tallen narrr J. Bosrna een rnonopo.lie positie in. IIij
wist zich zeker te stellen van de drie hoogste plaatsen" Voorop

een 5-tal uniforme melkrijke dieren rnet daarnaart een groep platte gevulde melkkoeien" De minder goede melkteke-rrs, van de
overigens ruim geboulvde, soortigc diererl van H.J. v.d' Molen rvas
mede de oorzaak van de I D plaats.

