
Fokstudieclub Markelo heeft dit jaar wederom een videokeuring georganiseerd.  
Aan Julylid Gerrit van der Kolk de opgave om de dieren op rij te zetten.  
 
In de vaarzenrubriek wist de jonge en verse Anemoon 68, een Broekhuizen Bart dochter van 
de familie Greven-Roeterdink de concurrentie achter haar te laten. Een vaars waar alles op 
en aan zit om een apart beste oude koe te worden. 'Er zit zeer veel kwaliteit in de vaars en 
ze beschikt over een super uier en hele beste benen' aldus vd Kolk.  
 
De titel in de middenklasse ging naar P.M. Elza 221 van familie Pinkert. Deze zeer 
imponerende 2e kalfs Jordy dochter beschikt over enorm veel middenhand en is voorzien 
van een weergaloos best uier. Gerrit: 'Je blijft er maar naar kijken'. 
 
Kampioen Oude koeien is de 4e kalfs Karla 32 geworden. Een geweldige balanskoe met veel 
ras en kwaliteit van melkveebedrijf Warmelo. 'Een koe die dicht bij een true type komt, en 
waarvan iedereen de stal er wel vol van zou willen hebben'. De zeer goede uier en het zeer 
sterke beenwerk samen met de capaciteit in het hele lichaam maakte de Curtis dochter 
tevens Algemeen Kampioen van de Videokeuring Markelo 2022. 
 
Daarnaast werd er dit jaar voor het eerst een Beste Boerenkoe verkiezing georganiseerd. 
Aanwezige leden mochten stemmen wie er in hun ogen de Beste boerenkoe van 2022 was. 
Een 5-tal knappe oudere koeien met al een mooi productieverleden en goede lijsten achter 
zich hadden zich opgegeven.  
Met een bijna unanieme uitslag heeft Paula 386 van Melkveebedrijf Flipborg de titel Beste 
Boeren Koe 2022 ontvangen. Een 9e kalfs Gyros dochter die met de individuele exterieur 
keuring gemakkelijk meekwam met haar concurrenten die 3 a 4 lactaties jonger waren.  
 
Voor het terugkijken van de beelden: 

deel 1 (uitslag vaarzen en middenklasse): https://we.tl/t-cSMWkcW0K9 
deel 2 (uitslag oud en algemeen kampioen): https://we.tl/t-chUz9Ta3fl 
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