
Arjan Hendriks uit Heerde wint videokeuring Loenen e.o. 

Arjan Hendriks heeft de 13e videokeuring van de fokstudieclub Loenen e.o. gewonnen. Het 

ongeluksgetal bracht de familie Hendriks juist geluk. Vorig jaar moesten zij op het laatste moment 

hun deelname door onvoorziene omstandigheden afzeggen, maar dat werd nu meer dan vergoed. 

De dit jaar 50 jaar bestaande club zag 14 deelnemers strijden om de prijzen met vaarzen en oudere 

minimaal 4 keer gekalfde koeien. Arjan en zoon Davey deden met 2 vaarzen mee waarbij Leeuwke 

130 als gezegd de kampioenstitel opeiste en hun tweede troef Leeuwke 129 als 4e eindigde.  Vrijdag 

6 maart kwam de organisatie rond op de bedrijven om een korte video te maken van de presentatie 

van de koeien. Jurylid Hans Sleumer beoordeelde de dieren intussen. Afgelopen vrijdagavond 27 

maart togen de belangstellenden naar de slotavond waar de uitslag bekend gemaakt werd en de 

video vertoond.  De 55 aanwezige belangstellenden konden op hun favoriete koe stemmen na het 

zien van de videobeelden. Ook hier won genoemde Alliance dochter Leeuwke 130 de hoofdprijs. Ze 

was beter dan de reservekampioene Neeltje Pel 206 ( Mister Bert) van Ben Nijhof uit loenen door 

haar betere uier en benen. De jury roemde trouwens toch het hoge aanhoudende nivo van de 

dieren. Bij de vaarzen ontliepen de nummers 2 t/m 6 elkaar bijna niets. 

Ook de koeien stonden er superbest voor en werden goed voorbereid gepresenteerd. Bij de koeien 

werd de strijd om de prijzen geleverd door 2 andere bedrijven. Anton Klomp uit Loenen deed tot het 

laatst mee met Antje 251 (v: Himster Grandprix). Echter zij moest het onderspit delven van de koe 

van Marcel Brugman eveneens uit Loenen. De Survivor dochter Silvia sleepte hier de titel weg. De 

aanmoedigingsprijs ging dit jaar naar naar Madelon Hissink uit Klarenbeek voor haar keurige 

voorbrengen van haar koe. Na de prijsuitreiking werd de avond nog in een erg gemoedelijke sfeer 

voortgezet. Vanwege het 50 jarig jubileum zijn er bijzondere plannen gesmeed voor de komende 

fokveedag Apeldoorn in De Beemte op zaterdag 29 augustus, waarvoor een ieder hartelijk wordt 

uitgenodigd. 

 

Foto Davey Hendriks met Kampioensvaars Leeuwke 130 

 


