CR Delta Noord Show

Rekenen voor kampioenstitel
Keuren met bordjessysteem legt variatie bloot bij (inter)nationale juryleden op boeiende Noordshow
De juryleden stonden tijdens de Noordshow niet voor een gemakkelijke opgave. Sterke kopnummers in de rubrieken met veel variatie
in frames leidden niet tot uitgesproken kampioenes. Alleen seniorenkampioene Zwartkop 365 kreeg unaniem de maximale score.

E

en tweede plaats in de rubriek betekent niet per definitie een kansloze
positie voor een plaatsje in de kampioensring, zo bleek maar eens tijdens de
Noordshow. Tot twee keer toe, zowel bij
de vaarzen als bij de oudere koeien, veroverde een 1b-geplaatste koe de reservetitel. Neem HH Philip Dou (v. Farnear Elton
Cream Philip) van Brand Jan de Haan en
Gea de Vries uit Hemrik. Dou bezat een
fraai beaderde, soepele melkklier, stapte
vlot en had een stijlvol type. Echter, in lichaamsmaten en gewicht was menig rubrieksgenoot haar de baas. Toch verdiende ze een finaleplaats, ondanks dat ze in
haar rubriek eindigde op de tweede
plaats achter Riebeeck Geertje 304 van Jos
en Elsbeth Ruijter-Kutschruiter uit Ens.
De solide Prouddochter Geertje had misschien niet de laatste showstijl, maar wel
een vast aangesloten uier en krachtig

beenwerk, zo lichtte het Belgische jurylid Marcel Huybrechts zijn volgorde toe.
Er ontstond commotie gedurende deze
toelichting, omdat twee vaarzen van de
familie Van der Ploeg de ring verlieten.
Van der Ploeg kon zich niet vinden in het
juryoordeel, maar bond in na een waarschuwing.
In de aangrenzende rubriek jongste vaarzen was de rijzige Convincerdochter
Skalsumer Pietje 621 van Hessel Agema uit
Kollumerpomp te sterk voor de melktypische Hoanster Dieuwke 30 (v. Arpagone) van Tseard en Tine Bijstra-de Vries uit
Hoornsterzwaag. De sterke Pietje 621
mocht ondanks haar minder sterke vooruieraanhechting naar de finale, waar ook
Wageningen Retortillo Geertje 106 zich naartoe snelde. De harmonische Lord Lilydochter was sterk in functionele eigenschappen. Ze is gefokt door Ben en

Batenburg Oktave 1017 (v. Esquimau), kampioene vaarzen
Voorspelde productie: 2,08 305 9583 3,95 3,21 LW 103

Klazien Korevaar en inmiddels in eigendom van Willem en Jaap Hoeksma uit
Westergeest (zie kader).
De laatste twee finalisten kwamen uit de
oudste rubriek vaarzen. Batenburg Oktave
1017 toonde veel ruimte in het skelet en
haar achteruier was breed in de dam. De
Esquimaudochter van de combinatie
Aalberts, Lange en Bos uit Giethoorn was
harder in de bovenbouw dan de open gebouwde Lena 8 (v. Raven) van John en Hennie de Vries uit Boyl, de laatste van het
vijftal finalisten.

Compromis koeien
Zoveel koeien, zoveel meningen, leek
een toepasselijke benaming voor de uiteindelijke vaarzenfinale, die werd beslist
via het bordjessysteem. ’Spreiding en
sensatie, dat willen jullie toch’, moedigde speaker Albert van Burgsteden het
driftig meeschrijvende publiek aan, toen
bleek dat slechts twee van de vijf juryleden dezelfde vaars het maximale aantal
punten gaf. Zo waardeerde Erik Luiten de
jeugd van de jonge Philip Dou, terwijl
René Lubberdink de meeste sympathie
toonde voor de volwassen Pietje. De Belg
Huybrechts koos voor de complete Wageningen Retortillo Geertje. Alleen Arjan

Wag. Retortillo Mina 128 (v. Lucky Leo), kampioene middengroep
Productie: 2,08 305 9163 3,99 3,66 LW 110
van Erp en het Engelse jurylid John Gribbon leken het eens toen zij de maximale
score aan de solide Esquimauvaars Oktave gaven. Oktave, onder meer eigen aan
de kersverse ouders Peter Aalberts en Jea-
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net Brandsma, werd op punten kampioene. Snel hoofdrekenen was noodzakelijk
om te concluderen dat Philip Dou met
één punt verschil de reservetitel wegkaapte voor Geertje 106.

Zege Mina 128 gevierd door Hoeksma’s en Korevaars

HH Philip Dou (v. Philip), reservekampioene vaarzen
Voorspelde productie: 2,00 305 8607 3,96 3,40 LW 99

Eén voor één heffen de juryleden de bordjes. De
spanning is van het gezicht te lezen bij Ben (zie
foto) en Klazien Korevaar. Zal Wageningen
Retortillo Mina 128 de kampioenstitel in de
middengroep veroveren? ’Ook al hebben we de
koeien verkocht, we zijn net zo zenuwachtig als
toen’, zegt Klazien Korevaar. Vorig jaar verkochten ze hun prachtige Retortilloveestapel
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Grietje 710 (v. Wiersma), reservekampioene middenklasse
Productie: 2,02 305 8093 4,25 3,34 LW 117

aan de broers Willem en Jaap Hoeksma uit
Westergeest. Koeienliefhebbers? Dat zeker,
maar op keuringen lieten ze zich niet zien.
Maar Retortillokoeien, die horen op shows, vinden de broers, die bij de voorbereiding op de
Noordshow graag de hulp van de oude eigenaren inriepen. Drie dagen en twee nachten kwamen ze over vanuit Noord-Holland naar het
Friese Westergeest om de koeien te toiletteren
en te preparen.
Acht, vijf en drie punten: balen. Het begin is
weinig hoopvol voor Mina 128. Toch onvoldoende krachtig in de benen? Opnieuw net naast het
podium, evenals Lord Lilydochter Geertje 106
bij de vaarzen overkwam? Maar dan: twaalf
punten van René Lubberdink en ook Erik Luiten
kent haar de maximale score toe. Mina 128
wint, op de valreep, maar de vreugde is er niet
minder om bij de Hoeksma’s én de Korevaars.

Philipdochter Dou had van de Engelse
hoofdinspecteur Gribbon slechts één
punt gekregen. ’Verschil in smaak is er
altijd’, legde Gribbon zijn keus nadien
uit. ’Een andere favoriet hebben is niet
erg, maar wanneer het ene jurylid een
koe het maximale aantal punten geeft en
de ander geeft haar juist het minste aantal, dan is het verschil te groot. Dit keuringssysteem is heel eerlijk, maar je kunt
zo wel koeien bovenaan krijgen die een
compromis vormen.’
Ook in de middenklasse was er verdeeldheid onder de juryleden. De familie Van
der Ploeg uit Warga had er twee ijzers in
het vuur, zij het elk van een ander kaliber. De compleet eigengefokte Grietje 710
— haar vader Wiersma kent ook zijn oorsprong in de Van der Ploegstallen — leek
wel aan de vaarzenrubriek ontsnapt en
toonde als tweedekalfskoe nog erg veel
jeugd. Maar ze won wel aan sympathie
door haar fijnheid van bot, uitstraling en
vast en hoog aangesloten uier. Stalgenote C Duurtje 1097 (v. Storm) was uit ander
hout gesneden en toonde met haar lange
ribben veel massaliteit. De verse Duurtje
wees Ber 14 (v. Marker), vorig jaar vaarzenkampioen van Opmeer, van Jacob
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Zwartkop 365 (v. Lucky Leo), kampioene senioren
Productie: 4,04 305 12.854 4,77 3,89 LW 170
Wijnker uit Avenhorn naar de tweede rubrieksplaats. Maar Ber schoof terecht
aan bij de kampioenstafel, want ze torste
een van de fraaiste uiers mee van de jonge koeien. In sterkte van de verzenen kon
ze echter niet tippen aan Neeltje 254 van
Robert Neppelenbroek. Neppelenbroek
had verschillende diep geribde Jurordochters vanuit Drijber meegenomen,
maar ondanks de imponerende middenhanden en brede achteruiers bereikten
geen van hen de finale. Dora 22, een gerekte Designdochter van Klaas en Lutske
Reitsma-Kloosterman uit Broeksterwoude, en Wageningen Retortillo Mina 128 (v.
Lucky Leo) van Hoeksma lukte dat wel.
Mina 128 was groot, diep en lang en haar
melkklier was achter breed en vóór prima verzorgd. Haar niet volledig droge
hak leek even een struikelblok, al stapte
ze er niet minder om door de ring. Ze
kreeg ruimschoots voldoende punten
voor de kampioenstitel. Weer was het rekenen geblazen — speaker Van Burgsteden werd na een rekenfout door het
publiek teruggefloten — maar uiteindelijk werd de jeugdige Grietje 710 reservekampioene en wees ze stalgenote
C Duurtje 1097 naar de derde plaats.

Drouner Ria 508 (v. Ambi), reservekampioene senioren
Productie: 5,11 305 12.213 4,95 3,37 LW 118

Niet te kloppen
Martje 93 verdedigde de eer van haar vader Lord Lily met een rubriekszege bij de
oudere koeien. De sterke Martje 93 van
Willem Keesom was via de Afsluitdijk
vanuit het Noord-Hollandse Nieuwe Niedorp niet voor niets afgereisd. Ze streed
lang om de rubriekszege met Drouner Ria
593 (v. Dombo) van Harm en Karin Albring uit Drouwen, die in stijl en uitstraling beslist tot de verbeelding sprak,
maar in uieraanhechting de mindere
was. Een finaleplaats was voor beide te
hoog gegrepen. De grote, lang stappende
Himster Hotske (v. Cash) uit de familie van
Himster Grandprix van Auke Landman
uit Oosthem was het die in haar rubriek
de meeste weerstand bood tegen de bekende Zwartkop 365 (v. Lucky Leo) van de
familie Van der Ploeg. De oud-NRM-kampioene Zwartkop had twee maanden geleden voor de vierde keer gekalfd en stak
in ijzersterke vorm. Niets geen slijtage in
het beenwerk met de zwarte, hoge klauwen. Geen onbalans te bespeuren in de
uier met een uierbodem nog royaal boven de hak. Nee, al in de rubriek werd
duidelijk dat Zwartkop de uitgesproken
favoriete was voor de eindzege.

In schofthoogte was Jetske 923, een Cleitus Kentdochter van Ruurd Lieuwes uit
Oudwoude, heer en meester. Aan haar
hoge achteruier en manier van voorbrengen mankeerde evenmin iets, maar ze
miste heel duidelijk de laatste rib en
daardoor de melkuitstraling om het
Zwartkop moeilijk te maken in de finale.
Jetske 923 stond nog wel voor Neeltje 222,
opnieuw zo’n gewelfde Jurordochter uit
de stal van Neppelenbroek. Vanuit de oudste rubriek richtten Fe Hotske 315 (v. Duregal) van Van der Ploeg en de in zijaanzicht
imponerende Drouner Ria 508, een Ambidochter van Albring uit Drouwenermond,
de pijlen op Zwartkop. Het mocht niet baten. Zo unaniem was de jury de hele dag
nog niet geweest toen ze alle vijf het maximale aantal punten gaven aan Zwartkop.
Verrassender leek de keuze voor het reservelint. Zich opwerkend vanuit een 1bpositie in de rubriek voegde Drouner Ria
508 zich bij Zwartkop als secondante.
Het puntenaantal voor Hotske 315 staakte op 26, waardoor ze net een punt te kort
kwam. Winnen op punten leek standaard op een boeiende Noordshow.
Jaap van der Knaap

