
 

 

 

Uitslag videokeuring KOC en vaarzen 

Stichting Veeteeltbelangen “Weddehoen”  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kalveren op zaterdag 8 augustus 2020 

Melkvaarzen op zaterdag 15 augustus 2020 

  



Hallo deelnemers, inzenders en organisatie. 

 

Zoals zoveel dingen dit jaar ging ook de kalverkeuring en de prijsuitreiking anders dan normaal. 

We willen jullie als deelnemers , eigenaren en ook als organisatie bedanken voor het deelnemen het 

beschikbaar stellen van de kalfjes en ook het organiseren van deze  prachtige keuring. 

We waren gewend om samen een gezellige dag te houden  bij de Hoffmeijer en iedereen kwam hier 

met z’n kalf naartoe. 

Dit jaar dus anders en kwamen wij als jury naar jullie  toe.   

Jullie hebben het ons best moeilijk gemaakt en we moesten soms zoeken naar hele kleine verschillen. 

Jullie hebben allemaal heel goed je best gedaan en we konden merken dat er van te voren heel veel 

was geoefend met het kalf . Zowel de presentatie als het toilet was een lust om te zien. 

En wat zijn er veel mooi foto’s door Henny gemaakt. 

Ook wisten alle deelnemers veel van het kalf te vertellen o.a.  de naam van het kalf en ook de 

afstamming, allen heel goed gedaan. 

Ook het enthousiasme van de deelnemers / ouders / fam publiek opa’s oma’s vriendjes , kennissen ,   

het verwelkomen en de gastvrijheid op de bedrijven was prachtig om mee te maken. 

Tijdens de rondgang hebben we al enige uitleg kunnen geven, nu zijn de cijfers en ook de 

kampioenen bekend. 

Bij de uitslag hebben we van elke deelnemer een korte uitleg gegeven over het voorbrengen , toilet en 

het exterieur van het kalf. 

Allen gefeliciteerd met het behaalde resultaat uiteraard de kampioenen maar ook alle andere 

deelnemers en in het bijzonder hen die dit jaar voor de eerste keer mee deden . 

Jullie hebben het allemaal heel goed gedaan, nogmaals allen  bedankt voor het meedoen. 

 

Jos Knoef en Leo Teunis. 

 

  



Uitleg per deelnemer KOC keuring 

cat. 
nr. categorie deelnemer       

1 junior Roos Jansen       

voorbrengen Roos loopt prima, geeft als vijf jarige mooie show samen met haar pappie Gerben 

toilet zelfde kalf als Bram. 

exterieur zelfde kalf als Bram. ( zie deze uitleg) 

1 junior Bram Jansen       

voorbrengen Bram loopt zeer vlot en dapper , wordt prima gecoached door pa Gerben.  

toilet Prima gepast geschoren en ook mooi schoon, prima verzorgd duo. 

exterieur Mooi hard en luxe kalfje met prima verhoudingen. 

2 junior Marly Hilderink        

voorbrengen jong aankomend talent, koppie kalf mooi omhoog ,veel inzet ook na liggen kalf weer 
prima op gang. Hulp van grote neef Jorn en (oom) Gertjan. 

    

toilet Erg mooi wit met een extra pluim voor de staartpluim  

exterieur Nog erg jong kalfje past mooi bij Marly, veel kwaliteit. 

3 junior Vera Hilderink       

voorbrengen Onze jongste deelnemer, "plaatje om te zien" hulp vanaf de zij lijn van Pa en Ma. 

toilet "teamwork" prima gewassen met hulp van Vera, netjes schoon ook in de oren. 

exterieur piep jong nog wat "schraal" kalfje , moet nog wat doorgroeien, komt vast goed. 

4 junior Liz Wargerink       

voorbrengen Veel geoefend, Liz heeft er zin in, netjes van hand wisselen , haar kalfje vandaag 
minder zin, met hulp van Pa komt het uiteindelijk allemaal goed.     

toilet prima gewassen kalf heeft weinig wit maar is goed verzorgd, netjes. 

exterieur Mooi jong jeugdig kalfje met prima droge benen.  

5 junior Diede Wargerink       

voorbrengen Gaat keurig ( riep iemand) was ook keurig ! 7 jarige Diede deed alles zelf. Ook opzetten 
heel mooi. Ma wou te hulp schieten maar was niet nodig. 

    

toilet Erg mooi toilet ziet er keurig uit. Veel zorg aan besteed. 

exterieur Mooi melktypisch kalfje met veel lengte, kon "iets "meer kracht in de bovenbouw. 

7 junior Ties Meutstege       

voorbrengen Prima met behulp van Pa, Ties ziet van alles onderweg. Opzetten ging goed. 

toilet Met hulp van elkaar prima toilet , twee jarig zusje Julia kijkt toe ! Volgend jaar?..wil ze 
graag meedoen  

    

exterieur Mooi Luxe jeugdig kalfje. 

9 junior Finn Nijenhuis       

voorbrengen 
gebruikt de hele ring, prima. Veel geoefend met hulp van ma Jolande. Weet verjaardag 
van het kalf. 

toilet prima schoon, goed verzorgd. Tip; staartpluim nog meer uit te halen. 

exterieur breed sterk krachtig kalf met veel inhoud. Kon "iets" meer lengte. 

10 junior Merle Meijer       

voorbrengen Gaat netjes, kalf heeft even duwtje van pa Frank nodig. 

toilet Heel netjes geschoren en ook erg mooi wit, ook tussen voorbenen en onder de 
bijklauwtjes mooi schoon. 

    

exterieur Jeugdig zeer melktypisch kalf met prachtig zijaanzicht. Veel kwaliteit. 

  

  



11 junior Tijmen Meutstege                                        

voorbrengen Samen met pa Arjan lukt dit prima. Tijmen helpt goed mee ! Prachtig om te zien. 

toilet 
Wel mooi schoon ! Tip voor volgend jaar kan onderin de oren nog schoner. Verder 
prima 

exterieur Kalf met mooie sterke bovenbouw, zeer degelijk . "iets" groffe benen, stapt wel goed. 

13 junior Jorn Wargerink       

voorbrengen Eerste helft loopt het perfekt, dan even ( lig) pauze, Jorn weet dit goed te herstellen. 

toilet Jorn weet ook alles van z'n kalf. ook toilet was goed. 

exterieur Heel mooi typisch jeugdig kalf met droge harde benen. 

14 junior Ivan Limburg       

voorbrengen Na kleine hapering zei Ivan ; ja hij doet het weer ! Ging goed. Veel geoefend was te zien 

toilet Prima geschoren mooi strak om de oorrand, verder goed schoon. 

exterieur Sterk "iets" gedrongen kalf met sterke bovenbouw en hellend kruis. Stapt prima. 

15 junior Brent Meutstege       

voorbrengen Oom Wilco helpt mee. Maar Brent heeft het (voor)touw zelf goed vast. Mooi om te zien 

toilet Ook zón mooi shirt net als de anderen ( met behulp van Oma) kalf goed in toilet. 

exterieur Mooie bovenbouw in het kalf mede hierdoor mooi vooral van opzij. 

17 junior Ruben Luttikhedde       

voorbrengen 
Ruben heeft veel ervaring lopen ging heel goed, opzetten had wat meer tijd nodig, wel 
goed 

toilet Ook super strak en heel mooi geschoren ook erg mooi schoon ook binnenkant oren. 

exterieur Mooi jeugdig jong kalf met veel laatrijpheid en veel (bot) kwaliteit. 

18 junior Birke Meutstege       

voorbrengen Toppertje, Birke doet alles netjes en alleen. Veel aandacht en let goed op haar kalf. 

toilet goed schoon kalf, vooral de oren zijn ook aan de binnenkant heel erg mooi schoon. 

exterieur Jeugdig kalf moet vooral in de breedte van de voorhand nog wat doorgroeien. 

19 junior Thijmen Meijer       

voorbrengen Liesje werkt goed mee. Thijmen loopt mooi rustig, alles goed onder controle. 

toilet strak geschoren(volgens boekje) zoals het hoort, ook erg mooi helder schoon. 

exterieur Best ontwikkeld kalf met mooie overgangen prima verhoudingen . veel uitstraling. 

21 junior Thomas Nijhuis       

voorbrengen Thomas loopt perfekt ,benut de hele ring, opzetten was goed. 

toilet Rondom zeer correkt zowel knippen, wassen en ook de totale verzorging. Toppie ! 

exterieur Best kalf vertoont  rondom veel kwaliteit en uitstraling, ook zeer correkt in de voorhand. 

24 junior Britt Lammertink       

voorbrengen 
Ook veel ervaring, de zeer gedreven Britt haalt eruit wat mogelijk is, druk kalf prima 
gedaan. 

toilet Goed gewassen en geschoren mooie staartpluim, is nog "iets" meer uit te halen. 

exterieur Kalf voorzien van super beste benen stapt zeer krachtig, prima type, "iets" vlak kruis. 

25 junior Lana Meutstege       

voorbrengen Lana gaat heel snel, loopt vlot, met hulp van ringmeester Willem gaat opzetten goed. 

toilet goed verzorgd met vooral een extra pluim voor de binnenkant van de oren 

exterieur Prima kalf ; Hard degelijk met mooie ruime krachtige stap. 

27 junior Merle Meutstege       

voorbrengen Goed gedaan Merle, vooral veel uitstraling, prima van hand wisselen, opzetten goed. 

toilet Wassen prima gedaan, scheren kleine opmerking, ondanks dat mooi geheel. 

exterieur Prima luxe kalf met veel uitstraling, kon 'iets" meer kracht in de stap. 

  



  

28 junior Renee Lohuis       

voorbrengen Nieuwe deelnemer. Voor de eerste keer prima gedaan Renee, ging netjes. 

toilet Zelf alles gedaan prima geschoren , was goed schoon daar is nog wat winst te halen. 

exterieur Degelijk kalf met veel capaciteit vooral in de middenhand, "iets' week in de koten. 

30 junior Stan Lammertink       

voorbrengen Loopt soepel, heeft z'n kalf goed onder controle. ook Stan weet alles van z'n kalf 

toilet goed gewassen en ook goed geschoren, maar we hebben zware concurrentie. 

exterieur Best mooi typisch kalf, mooie  (open) ribpartij, voorzien van beste benen. 

 

cat. categorie deelnemer       

20 senior Sybren Smit       

voorbrengen Goed voorgebracht. 

toilet Mooi geschoren, van boven heel mooi schoon, weinig pluim. 

exterieur Melktypisch kalf met wat kromme benen en vlak kruis. 

22 senior Robbe Scholten       

voorbrengen 
Goed naast het kalf gelopen en goed opgezet, de volgende keer ook nog even van hand 
wisselen. 

toilet Kalf was wat geel en nog wat strepen van het scheren. 

exterieur Goed ontwikkeld degelijk kalf wat week in bovenbouw. 

23 senior Renske ter Doest       

voorbrengen Het kalf heel mooi geshowd, een keer iets een hapering op de hoek. 

toilet Heel mooi geschoren met een mooie pluim. 

exterieur Een hard degelijk kalf. 

26 senior Stijn Aellerinck       

voorbrengen Voorbrengen ging wat moeizaam, Stijn wist heel goed hoe het moest. 

toilet Super in toilet 

exterieur Best ontwikkeld sterk kalf met iets grove benen die voor wat frans zijn. 

31 senior Sven Wargerink       

voorbrengen Goed voorgebracht, iets moeizaam. 

toilet Goed in toilet, nog iets geel boven de klauwen. 

exterieur Zeer fraai typisch stijlvol kalf. 

33 senior Brian Luttikhedde       

voorbrengen 
Brian wist goed hoe het moet maar het kalf wou niet goed, het ging moeizaam met wat 
hulp. 

toilet Super toilet. 

exterieur Ruim ontwikkeld wat vroegrijp kalf met iets zware voorhand en korte nek, goede benen 
die voor wat frans zijn. 

    

34 senior Steven Luttikhedde       

voorbrengen Prima voorgebracht. 

toilet Super in toilet. 

exterieur Best lang hard kalf met wat kromme benen en voor wat franse beenstand. 

35 senior Esmee Dalenoord       

voorbrengen Prima voorgebracht 

toilet 
Goed in toilet, nog iets geel boven de klauwen en onder in de oren nog niet helemaal 
schoon. 

exterieur Melktypisch kalf, franse voorbeenstand en daardoor wat vernauwend in de voorhand. 



36 senior Thom Kloppenberg       

voorbrengen Kalf liep moeizaam, hij doet niet zei Thom. 

toilet Kalf was nog nat en niet helemaal helder ook de oren waren nog niet goed schoon 

exterieur Mooi lang hard kalf. 

38 senior Tom Dalenoord       

voorbrengen Eerst wat moeizaam maar later liep het goed. 

toilet Goed toilet. 

exterieur Iets overbouwd langgerekt kalf, daardoor iets week in de bovenbouw. Stapt best op 
blokken van klauwen. 

    

40 senior Luuk Kloppenberg       

voorbrengen Het lopen ging iets beter dan je broer en het opzetten was prima. 

toilet Flink gewassen maar nog niet helemaal helder en niet schoon in de oren. 

exterieur Goed ontwikkeld kalf wat iets week op de lendenen is. 

41 senior Anneloes Scholten       

voorbrengen Zeer enthousiast super voorgebracht. 

toilet Super toilet, jammer dat er nog iets strepen van de scheermachine zichtbaar waren 
anders had je zeker een beker gehad. Heel knap dat je het helemaal alleen hebt 
gedaan. Ook zelf heel mooi in toilet. 

    

    

exterieur 
Heel correct kalf wat iets te weinig luxe vertoond om helemaal in de top te staan voor 
exterieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Junioren KOC keuring zwart- en roodbont 

cat. categorie deelnemer Voorbr 5x toilet  3x Ext 2x totaal 

19 junior Thijmen Meijer 9,0 9,5 9,6 92,7 

5 junior Diede Wargerink 9,5 9,0 8,5 91,5 

17 junior Ruben Luttikhedde 8,8 9,5 9,3 91,1 

10 junior Merle Meijer 8,5 9,6 9,5 90,3 

18 junior Birke Meutstege 9,6 8,7 7,7 89,5 

2 junior Marly Hilderink 8,8 9,1 8,5 88,3 

24 junior Britt Lammertink 8,9 8,9 8,3 87,8 

14 junior Ivan Limburg 8,8 8,9 8,4 87,5 

30 junior Stan Lammertink 8,3 9,0 9,5 87,5 

21 junior Thomas Nijhuis 7,9 9,7 9,2 87,0 

9 junior Finn Nijenhuis 9,0 8,3 8,1 86,1 

27 junior Merle Meutstege 8,8 8,0 8,3 84,6 

13 junior Jorn Wargerink 8,1 8,8 8,7 84,3 

1 junior Roos Jansen 8,0 9,0 8,6 84,2 

1 junior Bram Jansen 8,0 9,0 8,6 84,2 

4 junior Liz Wargerink 7,5 8,9 9,0 82,2 

3 junior Vera Hilderink 8,2 8,9 7,0 81,7 

15 junior Brent Meutstege 8,1 8,5 7,8 81,6 

25 junior Lana Meutstege 8,0 8,0 8,5 81,0 

11 junior Tijmen Meutstege 7,8 8,2 8,1 79,8 

28 junior Renee Lohuis 8,2 7,5 7,8 79,1 

7 junior Ties Meutstege 7,2 8,5 8,2 77,9 

 

Senioren KOC keuring zwart- en roodbont 

cat. categorie deelnemer Voorbr 5x toilet  3x Ext 2x totaal 

34 senior Steven Luttikhedde 9,8 9,7 9,1 96,3 

41 senior Anneloes Scholten 9,7 9,5 8,8 94,6 

23 senior Renske ter Doest 9,6 9,1 9,0 93,3 

35 senior Esmee Dalenoord 9,5 9,0 8,8 92,1 

31 senior Sven Wargerink 8,9 9,2 9,6 91,3 

26 senior Stijn Aellerinck 8,5 9,7 9,0 89,6 

38 senior Tom Dalenoord 8,8 9,0 8,9 88,8 

20 senior Sybren Smit 9,0 9,0 7,5 87,0 

33 senior Brian Luttikhedde 7,7 9,7 8,6 84,8 

40 senior Luuk Kloppenberg 8,8 7,5 7,8 82,1 

22 senior Robbe Scholten 8,8 7,2 7,8 81,2 

36 senior Thom Kloppenberg 7,9 7,4 9,0 79,7 

 

 

 

 



Exterieur jonge kalveren       

Kampioen         

 19 Thijmen Meijer Liesje 207 Kobra Melkveebedrijf Meijer, Beckum 

 
best ontwikkeld kalf , sterk gebouwd van voor tot achter, veel balans. Kalf met veel uitstraling en 
kracht, laat dit zien ook in haar beste beengebruik.  
Vanwege de wat meer capaciteit met name in de voorhand boven de res. Kampioen.   

Reserve Kampioen       

 10 Merle Meijer  Perle Atwood Melkveebedrijf Meijer, Beckum 

 
Zeer fraai melktypisch kalf met prachtig zijaanzicht en mooie upstanding, voorzien van prima droge 
harde benen. 
Door haar mooie zijaanzicht en de upstanding hebben we haar boven no. 3 geplaatst.   

3e  17 Ruben Luttikhedde Fetje 221 Reflector 
Mts. Smelt-Luttikhedde, 
Haaksbergen 

 Mooi jeugdig laatrijp kalf die rondom zeer correkt is. 
Door haar wat meer lengte komt ze net boven de no. 4   

4e 21 Thomas Nijhuis Anna 389 Boss 
Mts. Smelt-Luttikhedde, 
Haaksbergen 

 

Jeugdig kalf met veel kwaliteit mooie platte botten en rondom goed afgewerkt.  
voorzien van beste benen. heel klein verschil met de no. 3 
vanwege haar kwaliteit en mooie afwerking hebben we haar graag bij de laatste vier. 

 

Exterieur oudere kalveren       

Kampioen         

 31 Sven Wargerink 
Dalenoord 
Klara 241 Goldsun 

Melkveebedrijf Dalenoord, 
Enschede 

 Zeer fraai melktypisch kalf wat vanwege een mooiere bovenlijn voor de reserve kampioen staat.  

Reserve Kampioen       

 30 Stan Lammertink  Marie 1523 App-Red Mts. Lammertink-Lansink, Enter 

 Heel fraai lang kalf  wat vanwege haar betere benen voor nummer 3 staat.  

3e  34 Steven Luttikhedde Olga 290 
Zwartjes 
Beart 

Mts. Smelt-Luttikhedde, 
Haaksbergen 

 Lang kalf met sterke bovenbouw wat net even meer ribwelving heeft dan nummer 4.  

4e 36 Thom Kloppenberg Betje 295 Danshot 
Mts. Pasman en Aalpol, 
Enschede 

 

Lang hard jeugdig kalf wat vanwege de hardheid in de bovenbouw net voor catalogusnummer 38 
staat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbrengen   cat nr Deelnemer 

Kampioen voorbrengen junioren  18 Birke Meutstege 



Res. kampioen voorbrengen junioren 5 Diede Wargerink 

       

Kampioen voorbrengen senioren  34 Steven Luttikhedde 

Res. kampioen voorbrengen senioren 41 Anneloes Scholten 

       

Toilet      

Kampioen toilet junioren  21 Thomas Nijhuis 

Res. Kampioen toilet junioren  10 Merle Meijer 

       

Kampioen toilet senioren  33 Brian Luttikhedde 

Res. Kampioen toilet senioren  26 Stijn Aellerinck 

       

Punten      

Kampioen punten junioren  19 Thijmen Meijer 

Res. Kampioen punten junioren  5 Diede Wargerink 

       

Kampioen punten senioren  34 Steven Luttikhedde 

Res. Kampioen punten senioren  41 Anneloes Scholten 

       
 

  



Uitslag videokeuring vaarzen zwartbont Ambt Delden 2020  

  

Allereerst wil ik alle veehouders bedanken voor het showen van elf beste vaarzen. Alle vaarzen 

stonden getoiletteerd en tijdig klaar zodat wij als bezoekers ons goed aan het tijdschema konden 

houden. Al met al was het een mooie warme zomerdag om beste koeien te bekijken. Ik wil daarnaast 

dan ook de organisatie van Stichting Veeteeltbelangen Weddehoen en met name de crew die deze 

dag mij begeleide erg bedanken voor deze best georganiseerde videodag.   

Rienk Jonkers 

  

*Kampioen vaarzen: Catalogus nr. 71, Dalenoord Klara 233 v. Quality Doorman Mario van 

Melkveebedrijf Dalenoord, Enschede  

Deze vaars was de laatste van een mooie keuringsdag. De tot kampioen gekroonde vaars is een 

prachtig gelijnde vaars, die uitstekend werd voorgebracht door een jonge liefhebber. Een vaars met 

hele mooie verhoudingen in haar frame en ze beschikt over veel melktype. Door de lengte en 

breedte in haar kruisconstructie is er genoeg ruimte om haar hoog en brede kwaliteitsuier te dragen. 

Haar licht krommere beenwerk gebruikt ze zeer goed en staan parallel in achteraanzicht. Het is die 

lengte in haar frame en de openheid en diepte in haar ribpartij wat haar voor de reservekampioen 

brengt.   

  

* Reserve. Kampioen vaarzen: Catalogus nr. 65, Bertha 913 v. Veneriete Ibiza van Lansink - 

Enschede  

Als reserve kampioen gekozen voor een echte outsider als jongste vaars van de dag. Een vaars die los 

werd geshowd op de voergang. De vaars was op het moment van de keuring twee maanden vers en 

daarmee de meest verse vaars. Het is niet de zwaarste en grootste vaars van de dag maar wel een 

vaars met enorm veel kwaliteit, balans en potentie om uit te groeien tot een zeer beste oude 

melkkoe. Haar uier is enorm hoog en breed aangehecht en beschikt over een centrale 

speenplaatsing. Ze beschikt daarnaast over zeer beste benen die ze goed gebruikt. Het is dat meer 

balans in haar frame en centralere speenplaatsing wat haar voor de vaars op de derde plaats brengt.   

  

*Eervolle vermelding: Catalogus nr. 68, Tilda v. Stantons Chief van S.J. Strootman - Enschede  

Voor de eervolle vermelding heb ik gekozen voor deze zeer fraaie vaars. Ze werd prachtig geshowd 

op een verzorgd bedrijf. Met veel allure tilt ze haar lange nek. Van voor tot haar achterhand is alles 

mooi in verhouding. Ze heeft een lang en breed kruis. Haar handelsmerk zijn haar benen. De beste 

benen van deze groep vaarzen. Veel kwaliteit en ze maakt grote stappen. Haar uier is ondiep en van 

achteren hoog aangehecht. Het is met name haar speelse speenplaatsing en de onbalans in haar 

uierbodem wat haar weerhoudt van het eremetaal. Vanwege meer melkopdruk en meer souplesse in 

haar stap komt ze boven de vaars op de vierde plaats.   

  



4. Catalogus nr. 63, Leentje 1002 v. Jetset van Smit- Markelo  

Een sterk gebouwde vaars op een hele knappe vierde plaats. Een vaars die imponeert met haar lange 

en vaste uierbodem en hoog gedragen achteruier. Een uier met een mooie beadering en een centrale 

speenplaatsing. Ze vertoont veel power in haar frame met voldoende ribdiepte. Haar wat steilere 

benen beschikken over een korte klauwhoek maar ze mocht meer souplesse in haar been gebruik 

vertonen.  Voor de laatste drie plekken mist ze melktype en mocht ze breder in haar kruis zijn. Van 

wege een hoger en breder achteruier komt ze voor de vaars op plaats 5.   

  

5. Catalogus nr. 66, Mientje 148 v. Big Malki van Mts. Ottink, Hengelo  

Een mooie gitzwarte vaars op deze 5e plaats. Een vaars met veel balans in haar skelet, mooie 

voorhand met breedte over haar hele lichaam. Ze beschikt over voldoende kracht in haar bovenbouw  

en op haar lendenen wat resulteert in een sterke kruispartij. Ze valt op met haar prachtige 

kwaliteitsuier, wat met name van voren enorm vast is aangehecht. Haar achteruier is breed en 

beschikt over een sterke ophangband. Haar benen bevatten voldoende kwaliteit en hebben 

voldoende kromming in het zijaanzicht. Door meer capaciteit en een langer vooruier komt ze voor de 

vaars op plaats 5.   

  

6. Catalogus nr. 72, Maayke v. Ferro van Landbedrijf Kleijne Snuverink, Haaksbergen  

Deze grote witte vaars was al wat langer in lactatie. Dat was met name in het uier zichtbaar. Ze 

imponeerde met haar lange diepe open gebouwde frame. Ze was sterk in haar bovenbouw een 

beschikt over een hellend kruis. Haar benen waren goed van kwaliteit en maakten een voldoende 

lange stap. Haar uier was sterk aangehecht maar miste door haar lactatiestadium bloei en vulling. 

Haar wat spenen stonden mooi centraal onder de kwartieren. Een hele fijn gebouwde koe die met 

name door meer ras en beter beengebruik boven de vaars op plaats 7 komt.   

  

7. Catalogus nr. 61, Oelhorst Coba 747 v. Seagull-Bay Silver van Melkveebedrijf Oelhorst, Ambt 

Delden  

Met alle eerlijkheid vond ik dit een moeilijk te plaatsen vaars. Ze beschikt over een fantastisch 

achteruier, wat hoog, breed en vierkant is aangehecht. Daarnaast heeft ze voldoende capaciteit in 

haar voorhand en ribdiepte en een hellend en breed kruis. Het zijn met name haar benen die haar op 

deze plek doen belanden. De wat grove benen staan wat achter het lichaam en mochten ook in het 

gebruik wat sterker. Ook mocht ze in de bovenbouw wat sterker. Ze staat met name door haar 

uieraanhechting voor de vaars op plaats 8.   

  

8. Catalogus nr. 73, Marie 27 v. Brasil van S. Pross, Losser  

Aan deze royaal ontwikkelde vaars was te zien dat ze al aan het eind van haar lactatiestadium zat. Ze 

imponeerde met haar grote brede en diepe frame wat zeker in verhouding was met voldoende 

openheid. Haar wat grove benen gebruikte ze goed. Ze was voorzien van een uier met voldoende 



kwaliteit maar met wat onbalans in haar vooruier. Ze komt voor de 9e vaars door meer melkopdruk in 

haar skelet een diepere ribpartij en meer kwaliteit in haar uier.   

  

9. Catalogus nr. 64, Gina 164 v. Bravo van Mts. Stokkers- Tieberink - Enschede  

Deze jonge witte vaars is een fraaie verschijning in haar zij aanzicht. Een plaatje met haar mooie 

overgangen van voor-midden en achterhand. Ze bezit veel breedte in haar voorhand en een zeer 

hellend maar breed kruis. Ze was voorzien van benen die een sterke stap voorwaarts liet zien. Haar 

uier was sterk aangehecht maar mocht iets meer kwaliteit laten zien en een sterkere ophangband.  

Ook in de voorspenen was ze iets speels. Ze was tevens wat vol boven de linker achter klauw. Mede 

hierdoor komt ze vandaag niet hoger op. Ze komt wel voor vaars nr. 10 door meer capaciteit en een 

hoger en breder achteruier.   

  

10. Catalogus nr. 62, Marijke 327 v. Magister van Fam. Stokkers - Enschede  

Één van de jongste vaarzen van de dag. Een vaars met mooie overgangen in haar lange skelet wat 

tevens was voorzien van een sterke bovenbouw. Het is niet de zwaarste vaars maar alles is wel in 

proporties. Haar soepele uier was van voren wat los maar van achteren hoog aangehecht. Ze viel met 

name op door haar droog beenwerk die ze uitstekend gebruikte. Ze komt voor nr. 11 door haar 

betere beengebruik en meer kwaliteit in haar uier.   

  

11. Catalogus nr.  60, Wimke 157 v. Swissbec Brekem van Hagreis - Ambt Delden  

Deze vaars was de eerste vaars van de dag. Een vaars met voldoende front en kracht in haar lijf, waar 

met name haar sterke bovenbouw en kruispartij opvielen. Haar fijne droge benen waren wat 

krommer in het zijaanzicht, wat zorgde voor een grote stap. Haar ondiepe uier voorzien van een 

centrale speenplaatsing en had onbalans in de uierbodem.   

  

  



Uitslag videokeuring vaarzen roodbont Ambt Delden 2020  

 

1. Kampioen: Catalogus nr. 48 – Bella 6 v. Anreli-Red (Landbouwbedrijf Kleijne Snuverink 
Haaksbergen) 
 

Dit was de laatste vaars van de rondgang en maakte veel indruk op mij. Op een keurig 

verzorgt bedrijf werd deze mooi getoiletteerde vaars heel mooi gepresenteerd. De vaars 

straalde van neus tot staart en liet een hele mooie vulling zien in haar zeer harmonische lijf. 

Ze is voorzien van een sterk aangehecht uier met een prachtige kwaliteit, maar haar benen 

met mooie ronde klauwen en hele sterke beengebruik waren haar beste troef. Haar 

lactatiestadium alsmede de meer ontwikkeling en vulling van de middenhand maken haar de 

kampioen bij roodbont. 

 
2. Reserve kampioen: Catalogus nr. 50 – Roza 99 v. Carnival-Red (Mts. Slaghekke, Hengevelde) 

 
Waar de laatste vaars van de dag het kampioenschap pakt is het de eerste vaars van de dag 
die heel kort daar op de reservetitel opeist. Ze heeft een hele sterke kruisconstructie en laat 
in het frame veel laatrijpheid zien en is daarmee een belofte voor de toekomst! Het uier laat 
een mooie beadering zien, is sterk aangehecht en bezit ook veel kwaliteit. Ook deze vaars 
heeft haar sterkste punt in de benen. Eveneens hele mooie klauwen en hele droge benen 
met veel souplesse. Het betere beengebruik plaatsen haar boven de eervolle vermelding. 
  

3.  Eervolle vermelding: Catalogus nr. 53 – Rika 1355 v. Broekhuizen Bart (Lem+Jcm Bokdam 
Schuttenbeld, Bornebroek) 
 
Deze vaars is voorzien van een hele sterke kruisconstructie, mooie breedtematen en een 
goed ontwikkelde middenhand. Ze heeft een vast aangehecht uier met een prachtig 
achteruier en mooie beadering, maar voor een vaars hoeft het uier niet ruimer. De benen 
zijn heel goed van kwaliteit, maar het beengebruik kan niet tippen aan het kampioensduo. 
Met name de meer openheid in de middenhand en het betere beengebruik plaatsen haar 
boven de vierde vaars. 
 

4.  Catalogus nr. 47 – Oelhorst Midnight Belle v. Zimmerview Lucky Pp-Red (Melkveebedrijf 
Oelhorst, Ambt Delden) 
 
Op de vierde plaats heb ik gekozen voor de vaars met het beste uier van de dag. Heel vast 
aangehecht en heel veel kwaliteit. Ze staat van voren nog iets in de grond, maar is zeker 
voldoende ontwikkelt in het frame. De kwaliteit van de benen is goed, maar ze mocht iets 
vlotter stappen. Haar super uier plaatsen haar boven de vaars op plek vijf. 
 

5. Catalogus nr. 46 – Marie 1426 v. Delta Colorado (Mts. Lammertink-Lansink, Enter) 
 

Vaars met een hele harde bovenbouw, flinke hoogtemaat en sterk kruis. Ze heeft een mooie 

ribwelving, maar mocht wel iets diepere ribben hebben. De vaars is voorzien van prima 

benen  met een goede stap. Haar uier is net iets korter is in het vooruier dan haar 

voorgangster, maar ze heeft een hele mooie uiervorm, goede beadering en prima 

speenplaatsing. Met name de uierbalans en speenplaatsing plaats haar boven de zesde vaars. 



 

6.  Catalogus nr. 54 – Silva 693 v. Lohuis Benjamin (Mts. Bem+C Lohuis-Christiaans, Bornebroek) 
 
Zeer aansprekende vaars qua type en frame. Ze heeft licht kromme benen die ze goed 
gebruikt met mooi botwerk. Haar uier is voldoende sterk aangehecht, maar ze is wel iets 
speels in speenplaatsing en uierbalans. Ze staat vanwege meer jeugduitstraling boven de 
zevende vaars. 
 

7. Catalogus nr. 56 – Sanderij Massia Bonnie 1 v. Handy P (Melkveebedrijf Hietbrink, Delden) 
 

Vaars is zeer aansprekend in achteraanzicht met veel kruisbreedte en mooi achteruier. Ze is 

royaal ontwikkeld, heeft een mooie diepe middenhand, maar mocht wel iets meer jeugd 

uitstralen. Het uier heeft een mooie beadering, van achter zeer aansprekend en van voren 

licht bol. Vanwege meer massa en mooiere kruisconstructie staat ze boven de achtste vaars. 

 

8. Catalogus nr. 45 – Janna 801 v. Massia Red Snow Ad (V.H. Bokdam, Ambt Delden) 
 

De jongste vaars met heel veel jeugd en een mooie luxe uitstraling. Ze is voorzien van een 

prima uier en goede beenkwaliteit. Reden dat ze met al haar kwaliteit niet hoger komt is dat 

ik haar op dit moment nog iets te teer vind en ze van mij niet meer helling behoeft in het 

kruis. Vanwege een vaster uier gaat ze boven de vaars op plek negen. 

 

9. Catalogus nr. 51 – Dora 160 v. Broekhuizen Bart (Mts Ottink-ten Thije, Hengelo Ov) 
 

Vaars met prachtig toilet en super presentatie. De vaars is extreem lang en zeer goed 

ontwikkeld. Door haar lengte in het frame is ze alleen wel iets slapper op de rug. De vaars is 

voorzien van mooie breedtematen en voldoende inhoud. Ze heeft een mooi gevormd uier 

met een voldoende sterke aanhechting. De benen zijn licht krom en voldoende goed in 

gebruik. Vanwege meer uier vulling en beadering staat ze boven de tiende vaars. 

 

10. Catalogus nr. 57 – Dalenoord Minke 270 v. Ladino Park Talent (Melkveebedrijf Dalenoord, 
Enschede) 
 
Zeer aansprekend in frame en type, met name in beweging komt er een imponerende vaars 
aan. Ze heeft een mooie botkwaliteit in lijf en benen met voldoende kracht in de stap. Haar 
iets minder beaderd en niet volledig gevulde uier maken het helaas zo dat de vaars in dit 
gezelschap niet hogerop kan. Wel is het uier goed aangehecht en is er een goede 
ophangband. Vanwege meer ophangband gaat ze boven vaars elf. 
 

11. Catalogus nr. 55 – Ilse 78 v. Carnival-Red (Mts. Jhm+Jhm+Khj Bolscher, Bornebroek) 
 

Zeer correct gebouwd in alle onderdelen. Mooie overgangen in het frame en veel 

breedtematen. Goede benen met mooie klauwen en goede stap. Het uier is van voren vast, 



maar van achteren licht onkant en de band is vanwege het lactatiestadium moeilijk zichtbaar. 

Ze gaat vanwege meer fijnheid en jeugd boven de twaalfde vaars. 

 

12. Catalogus nr. 58 – Arkman Minna 10 v. Mr Leaninghouse Ammo P (Melkveebedrijf Arkink, 
Bornebroek) 
 
Zeer royaal ontwikkelde en heel massale vaars met al heel veel gewicht. De vaars is ondanks 
haar grootte goed in verhouding met een indrukwekkende middenhand. Haar uier is goed 
aangehecht, maar net als de rest van het lichaam iets royaal. Ze gaat over goede benen met 
een goede stap. De vaars bezit veel kwaliteiten en is daarom moeilijk te plaatsen, maar ik zou 
toch graag iets meer jeugd zien voor een hogere plaatsing. Ze gaat boven vaars dertien 
vanwege meer ribwelving. 
 
 

13. Catalogus nr. 59 – Grietje 57 v. Heerenbrink Avicii (Melkveebedrijf Meutstege, Diepenheim) 
 

Eveneens een zeer royale vaars met veel ontwikkeling die goed bij de vaars op de twaalfde 

plek past. Veel hardheid in de bovenbouw en een mooie diepte in de middenhand. Qua 

welving en type kon ze in frame misschien iets fraaier. Haar uier is goed aangehecht en heeft 

een mooie lange uierbodem. Haar benen zijn licht krom, maar goed van kwaliteit. 

 


