K E U R I N G

Janice wint algemeen kampioenschap op sterk bezette keuring in Beilen

Strijd op hoog niveau
Opnieuw werd duidelijk dat de zomerkeuring in Beilen tot een
van de beste regionale shows gerekend moet worden. Na een
spannende strijd werd Janice tot algemeen kampioene gekroond.
De Duplexhalfzus van Millenium was de sterkste bij de vaarzen.
tekst Florus Pellikaan

H

et hart van menig holsteinliefhebber klopte sneller tijdens de kampioenskeuring van de zomershow in het
Drentse Beilen. Het niveau was zo hoog
dat niet de feiten, maar smaak de doorslag kon geven in de finale.
De beste leeftijdscategorie was duidelijk
de seniorenklasse. Jurylid Jaap Jacobi
sprak over een ‘kippenvelmoment’ toen
hij de vijf deelneemsters aan de kampioenskeuring oudere koeien had opgesteld. Tot deze groep behoorde Veenhuizer
Zadia 7 van Olf en Jannes Uineken uit Dalen. De lange en krachtig gebouwde Jestherdochter had al meer dan 60.000 kilo
melk gegeven. Ook de fraaitypische Marie 289 (v. San Marco) van Jan en Ria
Haandrikman uit Beilen schaarde zich
door haar kordate stap en fraaie rib onder het illustere gezelschap. Datzelfde
gold voor de bijna elfjarige honderdtonner Olympique (v. Juror) van familie Meppelink uit Dalen. Met haar fraaie diepte
en kwaliteitsrijke uier stapte ze krachtig
door de ring. Ondanks alle kwaliteiten
moest het drietal het hoofd buigen voor
een in bloedvorm verkerend kampioensduo. SD Janice (v. James) van Jan en Arjan
Scholten uit Nieuw-Roden en Koepon
Storm Klaske 7 (v. Stormatic) van Koepon
uit Feerwerd waren erg aan elkaar gewaagd. De uit Wallonië afkomstige Janice had de fijnste botstuctuur, de meeste
stijl en de beste benen. Klaske was het
krachtigste gebouwd en beschikte over
de sterkst aangehechte uier. Beide koeien hadden hun fans en in een nek-aannekrace gaf de smaak van de jury uiteindelijk de doorslag. Klaske won de
uierprijs en Janice de seniorentitel en later ook het algemeen kampioenschap.
De middenklasse kon het niveau van de
andere leeftijdcategorieën net niet volgen, maar dat deed geen afbreuk aan het
vijftal finalisten. De fraai geribde Drouner

Ria 825 (v. Talent) van Harm en Karin Albring uit Drouwenermond schoot evenals de lang geuierde Boss Irondochter
Sietske 141 van Roelof en Rienk Jonkers
uit Dwingeloo net tekort in de slotronde.
Twee van de drie overgebleven koeien
waren eigendom van Theo van Vliet uit
Nieuwlande. Ze probeerden een dubbelslag te boeken. Twente Dairies Melanie 317
(v. Stormatic) van Harrie en Jos Tijhuis
uit Hooghalen dacht daar heel anders
over en gooide haar fraai gewelfde, balansrijke frame in de strijd. De vaarzenkampioene van 2007 miste door haar
lage achteruier echter nipt de titel. Die
ging naar de wat ondiepe, maar melkrijke en prima geuierde Giessen Opoe 37 (v.
Startit). De derde plek was voor haar
sterk gebouwde, maar wat stug ogende
stalgenote Giessen Cinderella 15 (v. Shottle).

Halfzus van Millenium
Het vaarzenkampioenschap was genieten met een vijftal gerekte en puik geuierde jonge dieren. De oudmelkte Drouner
Mientje 857 (v. Shottle) van opnieuw familie Albring stak niet in keuringsconditie,
maar was wel voorzien van een vast aangehechte uier. Door haar wat zware botten kon ze niet op tegen de Talenthalfzussen en stalgenoten Marie 329 en
Reiertje’s Hoeve Geertje 407 van Jan en Ria
Haandrikman. Geertje blonk uit in hardheid en uieraanhechting, Marie was lang
en mals. Beide misten alleen de balans in
frame die het kampioensduo wel had.
New Moore Cobie (v. Fortune) van familie
Withaar uit Nijeveen en Twente Dairies
Nina 343 (v. Duplex) van opnieuw de
broers Tijhuis waren daarbij voorzien
van harmonieuze overgangen. Meer
lengte in de uierbodem en iets betere benen bezorgden Nina de zege. De halfzus
van oud-NRM-kampioene Millenium zette hierdoor de familietraditie voort. l

Twente Dairies Nina 343 (v. Duplex),
kampioene vaarzen
Prod.: 2.03 224 7321 3,72 3,29 lw 107 l.l.

Giessen Opoe 37 (v. Startit),
kampioene midden
Prod.: 3.03 426 16.238 5,11 3,83 lw 137

SD Janice (v. James),
algemeen kampioene
Prod.: 4.08 452 14.186 4,87 3,80 lw 131
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