De fokstudieclub Loenen kende weer een mooie opgave voor de jaarlijkse videokeuring. Gerrit van
de Kolk zag met name bij de oudere koeien een zeer hoog niveau.
Gerrit begon bij de vaarzen op een 5e plaats met een vrij vers afgekalfde vaars Leeuwke 58 (Gold
Chip) van Arjan Hendriks uit Heerde. Deze kan zeker nog mooi uitgroeien. Op de 4e plek een AnreliRed van Wilco vd Waaij uit Vaassen. Deze gelijnde DOW Irma 69 bezit capaciteit waarbij kruis iets
beter kan. Henry Kamphuis uit Oene zag zijn Larissa 18 (Cinderdoor) niet hoger komen doordat ze
oudmelkt was en de bloei van het kwaliteitsuier af was. De kampioenen vormden het duo Truus
Silver 1 (Weelder Esperanto) van Marcel Brugman uit Loenen en het Uilenreef Charity 16(Undenied)
van Arjan Hendriks. Beide straalden kracht uit, capaciteit, en Charity imponeerde toch het meest met
haar beste uier en soepel beengebruik.
Zoals gezegd verzorgden de oudere koeien de meeste klasse over de breedte. De 12 jarige Tonny 5
(Welberger Sonlight) van Dennis Nijhof uit Oene eindigde op de 5e plaats. Haar combinatie van kracht
en melktype misten vandaag de showuitstraling. De fraaie Dini 155 van de Weerd (Eduardo) van de
Fam. De Bruin-Kloosterboer uit Tonden vertoonde ook kracht en melktype en showde wat fraaier.
Nog een bekende van de fokveedag Apeldoorn zagen we terug.. Martin en Stefan van Essen uit
Beemte Broekland noteerden met hun Jango-dochter Bertha 152 de derde plek. Prima in balans met
imponerend soepel uier met prima beengebruik, wat verend in achterbenen. Waar koos Gerrit
uiteindelijk voor? Voor de 4e kalfs Goldsun Gerritje van Marcel Brugman of voor de honderdtonner
Hildegunde 17 van de Weerd uit Tonden? Voor de jongere koe voorzien van fijnheid met kracht of
voor de Hoekland Maik blinkend in melktype en kracht met een uier in balans en makkelijk
stappend? Deze laatste geweldige koe eiste het kampioenschap op.
Voor de 2e keer werd een moeder-dochter keuring gehouden. Lambert Brink zag zijn Klarenbeekse
Saapke 8 (WH Runway) en Saapke 30 (Disclosure) op 3 eindigen. Een combinatie de fijnheid van een
honderdtonner met de kracht in de vaars. Het best geuierde stel op goede benen, Hellen Mogul en
Helleen 1 (Atwood) van Arjan Hendriks miste net wat capaciteit in de middenhand om het te winnen.
Larissa 9 (Kindness) en Larissa 14 (Epic) van Henry Kamphuis waren een imponerend duo voorzien
van power waarbij de capaciteit mooi door moeder was doorgegeven.
Zie ook de video op Loenen e.o. plaatsing top 5

