K E U R I N G

Sterke vaarzenklasse in Zoelen, publiek geeft voorkeur aan K&L Sonni

Bloesemshow voor Marilyns
Wie veel publiek naar een show wil trekken, moet de keuring
‘s avonds organiseren. Dat bleek weer tijdens de avondbloesemshow in Zoelen, waar circa zeshonderd man de Marilynfamilie
met twee titels als grote winnaar de ring uit zag stappen.
tekst Florus Pellikaan

H

et deed niks af aan de avondbloesemshow in Zoelen dat er vanwege
de kou nog nauwelijks bloesem aan de
Betuwse fruitbomen te vinden was. De
organisatie kon zich verheugen op veel
publiek en vijftig kwaliteitsrijke koeien.
Dat gold zeker voor de vaarzenklasse. De
sterke Hooibeemd Paula 46 (v. Mr Sam) van
gebroeders Van der Linde uit Kerk-Avezaath en de harmonisch gebouwde Sophie 83 (v. Jesther) van Danny Kerkhof uit
Tiel kwamen door kleine foutjes alleen
niet verder dan deelname aan de kampioenskeuring. Ook twee pupillen van de
Willem’s-Hoeve van Dick, Anneke en
Wim de Jong uit Buren reikten niet tot
het eremetaal. Hun stijlvolle, ruim ontwikkelde K&L Deligthful (v. Wildman) was
voorzien van een fraaie ribbenpartij en
een hoge en lang aangehechte kwaliteitsuier. Onvoldoende kracht in de bovenbouw deed haar echter de das om.
Ook de rode Willem’s-Hoeve Rita 257 (v.
Classic) haakte vroegtijdig af. Rita toonde een fraai frame met prachtige overgangen en een vast aangehechte vooruier. Jury Jan Steegink waardeerde dit,
maar stapte niet over Rita’s platte klauw
en matige uierbalans heen.
De strijd om de titel ging uiteindelijk
tussen de eveneens roodbonte Elayodochter Saskia van Wim Janssen uit
Overasselt en Barnkamper Marilyn 252 (v.
Bolton) van Leo, Artje en Linda de Jong
uit Beusichem. De oudmelkte Saskia had
een ijzersterk aangehechte uier en spijkerhard beenwerk. Gezien haar lactatiestadium zou ze alleen wat zwaarder en
langer mogen zijn. Marilyn had slechts
zes weken voor de keuring op jonge leeftijd gekalfd en moest nog wat ‘afrijpen’
in de uier. Het veelbelovende en ruim gebouwde skelet met goed geconstrueerde
kruis bezorgde haar de kampioenstitel.
In de middenklasse werd al in de rubiek

duidelijk dat het kampioenschap Nellie
269 van Johan en Marinus Mulder uit Ravenswaaij niet kon ontgaan. De royaal
uitgegroeide Editiondochter had een
hoge achteruier en stapte krachtig door
de ring. Groot Lambalgen Zusje 328 (v. Lucky Mike) van Dick van Deelen uit Zoelen
en Dicky 16 (v. Curtis) van Arnold en
Brenda van Dee uit IJzendoorn maakten
het Steegink in de strijd om het zilver
nog lastig. De spijkerhard gebouwde Dicky was melktypischer, maar miste vitaliteit en capaciteit. Zusje overtuigde met
haar fraaie rib in zijaanzicht, maar liet
een steekje vallen in haar kruisconstructie. Steegink beslechtte de strijd uiteindelijk in het voordeel van Dicky.

Barnkamper Marilyn 252 (v. Bolton),
kampioene vaarzen
Prod.: 1.11 27 1034 4,07 3,39 lw 122 l.l.

Sonni versus Marilyn
Bij de senioren had de Barnkamperstal
van familie De Jong uit Beusichem twee
ijzers in het vuur, nummer drie kwam uit
de Willem’s-Hoevestal. Barnkamper Marilyn 175 (v. Nevada) showde een balansrijk
frame met een lange uierbodem. Een te
vlak kruis bracht haar echter niet verder
dan de eervolle vermelding.
Familiegenoot Barnkamper Marilyn 153 (v.
Lucente), die het opnam tegen K&L Sonni (v.
Goodluck) van de Willem’s-Hoeve, gaf zich
niet zo makkelijk gewonnen. Marilyn
combineerde kracht en melktype op een
gewenste manier en was voorzien van veel
bodemvrijheid van de uier. Sonni was
melktypischer, stijlvoller en had een hogere achteruier. Meer kracht in de verzenen en meer breedte in de voorhand zouden haar niet misstaan en dat was de reden
waarom Steegink voor Marilyn koos. Het
publiek gaf nipt de voorkeur aan Sonni,
waardoor zij voor het tweede jaar op rij als
Miss Betuwe de ring verliet. l

Nellie 269 (v. Edition),
kampioene midden
Prod.: 2.08 303 8695 4,10 3,56 lw 118

Barnkamper Marilyn 153 (v. Lucente),
kampioene senioren
Prod.: 4.02 420 14.045 4,21 3,45 lw 106

Kijk voor de video van de Bloesemshow
Zoelen op www.veeteelt.nl/films
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