K E U R I N G

Familie De Jong uit Montfoort domineert Utrechtse wintershow

Annie prolongeert titel
Bij de senioren, in de middenklasse en bij het nieuwe programmaonderdeel bedrijfsgroepen: Jan, Gerrie en Freek de Jong uit
Montfoort sleepten er de prijzen weg. Hun titelverdedigster
Annie 137 (v. Allen) werd in Breukelen ook publiekskampioene.
tekst Inge van Drie

H

et was een primeur in Breukelen: de
strijd om de beste bedrijfsgroep. De
animo voor het nieuwe programmaonderdeel bleek groot. Van de 28 inzenders
op de UFF-wintershow hadden er twaalf
een drietal samengesteld. Acht kwamen
er in de ring. Het trio van Jan, Gerrie en
Freek de Jong uit Montfoort bleek nipt
sterker dan het drietal van Teus, Henk
en Jan van der Wind uit Woudenberg.
In de seniorenfinale troffen de twee inzenders elkaar opnieuw. De broers Van
der Wind drongen met de breed gebouwde, fraai geuierde Marie 467 (v. Orcival)
en de vlot bewegende en vast geuierde
Southland Best Dellia 65 (v. Best) door tot de
eindstrijd. Beide wonnen al eens in Breukelen, Marie in 2009, Dellia een jaar eerder. De familie De Jong bood flink tegengas met Annie 137. De vijf keer gekalfde
Allendochter, die in 2009 de seniorentitel won, was een koe met veel capaciteit
en een mooi bewaarde uier. Aan haar niveau kon de lichtere, fraai geuierde Ruyterveld Paulina 21 (v. Superior) van Simon
van der Paauw uit Vreeland niet tippen.
Een koe om rekening mee te houden was
ook Willempje 169. De zich fraai presenterende Lucky Mikedochter van Kees van
Ravenhorst uit Woudenberg beschikte
over een aantrekkelijk zijaanzicht en
een lange uier. Winnen deed ze net niet.
De titel ging opnieuw naar Annie 137,
die ook de meeste stemmen van het publiek kreeg. Dellia eindigde als tweede.
Voor Jan, Gerrie en Freek de Jong bleef
het niet bij de titel van Annie. In de middenklasse – met alleen tweedekalfskoeien – sloegen ze een dubbelslag met Janke
487 (v. Duplex) en Janke 480 (v. Allen),
twee royaal ontwikkelde en fraaitypische koeien. Op de Woerdense Koeiemart
in oktober 2009 was het Janke 480 die de
titel in de middenklasse opeiste. Nu was
het de even beter stappende Janke 487

die met de hoogste eer ging strijken vóór
de vaster geuierde Janke 480.
Neerduist Ingrid 55 van Jan van den Hengel
uit Bunschoten kwam nog het dichtst bij
het duo in de buurt. Al was de harmonisch gebouwde dochter van Neerduist
Ronero een stuk kleiner en lichter dan
de twee Jankes, in uier en benen kon ze
zich prima met hen meten. Ingrid eindigde wel vóór de vlot stappende Anja 38
(v. Olympic), ook van Van den Hengel.

Neerduist Dora 109 (v. Paramount),
kampioene vaarzen
Prod.: 2.00 20 624 4,48 3,07 lw 110 l.l.

Kampioenskeuring om half elf
Om te voorkomen dat de vaarzen lang
met volle uiers rondliepen, werkte de organisatie de kampioenskeuring bij de
vaarzen al om half elf af. Onder meer de
roodbonte Geesje 100 van de broers Van
der Wind nam daaraan deel, een grote,
gerekte, maar wat royaal geuierde Classicdochter. Uit dezelfde rubriek was de
robuuste en vlot stappende Neeltje 137 (v.
Slingeman’s Image) van Reijer Floor uit
Tull en ’t Waal gerekruteerd, terwijl de
jury ook Holec Blackrose Trina van Pieter
Kuijer uit Soest een plek bij de laatste vijf
gunde. De sterke Adventdochter met
haar hoog gedragen uier – finaliste op de
HHH-show – stoorde in het kruis.
Late bezoekers misten deze drie prima
vaarzen. Een geluk voor hen: de kampioensvaarzen kwamen ’s middags in de finale opnieuw in de ring. Dat waren Neerduist Dora 109 (v. Paramount) van Jan van
den Hengel en Hedra Lize 665 (v. Classic)
van Eef en Arjen Vernooij uit Schalkwijk.
Het fraaie frame van de zwart glimmende Lize sprong meteen in het oog. Het
talent van de nog jonge, licht overbouwde Dora lag duidelijk op een ander vlak:
haar ondiepe uier was onberispelijk, het
beenwerk idem dito. Dora won het duel,
voor Lize restte de reservestek. l

Janke 487 (v. Duplex),
kampioene tweedekalfskoeien
Prod.: 2.00 512 13.783 3,60 3,23 lw 115

Annie 137 (v. Allen),
kampioene senioren
Prod.: 3.05 321 11.287 4,12 3,35 lw 115

Kijk voor een video op www.veeteelt.nl
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