Perfectie benaderd
Bekende Drentse vedettes winnen Zuidenveldtentoonstelling
Mooi keuringsweer en fraaie koeien zorgden voor een druk
bezochte keuring in het Drentse Zweeloo. Hoofdrollen waren er voor de bekende keuringskoeien Esmeralda 14 en de
van Belgische origine Jouce de Bois Seigneur.

Z

e verkeerde in een uitstekende vorm.
Oudmelkt weliswaar, maar de jeugdkampioene van de Drentse wintershow in
Beilen eerder dit jaar, Stormdochter Esmeralda 14 van Roelof Krikken uit Echten, was
zwaar favoriet voor de titel jeugdkampioene van de Zuidenveldtentoonstelling in
Zweeloo. De vast aangesloten uier van Esmeralda 14 (kleindochter van de bekende
Delta Esmeralda) kreeg niet voor niets de
uierprijs en met haar jeugdige uitstraling
en het harde beenwerk kon haar de titel
niet ontgaan. De meeste tegenstand kwam
van Vera 11, een degelijke Designdochter
van Olf en Jannes Uineken uit Dalen. Ook
Vera was aan het eind van haar lactatie,
maar ze plaatste zich wel voor Aerolinedochter Gretha 246 van de familie Meppelink uit Dalen. Gretha toonde wel veel
melktype en was ondanks haar kortere
vooruier de meerdere van twee vaarzen
uit de stal van de combinatie Withaar uit
Nijeveen. Junon 1 (v. Carlton) eindigde met
haar fraaie ribwelving en sterke ophangband op de vierde plaats, nipt voor stalgenote Coba 49 (v. Mason) die wel een mooie
kruispartij vertoonde, maar waarvan de
voorspenen breed waren geplaatst.

Open keuring
Om voldoende deelname te krijgen aan de
keuring had de organisatie besloten dat
ook veehouders buiten de regio mochten
deelnemen. Het open karakter werd nog
het best geïllustreerd door een finaleplaats bij de oudere koeien voor LavadochVan boven naar beneden:
Esmeralda 14 (v. Storm), vaarzenkamp.
Prod.: 2,05 270 9435 4,79 3,34 LW 117
Jouce DB Seigneur (v. Storm), kamp. senioren
Prod.: 2,03 351 10.012 4,44 3,17 LW 100
Vera 11 (v. Design), reservekamp. vaarzen
Prod.: 2,04 293 7975 4,09 3,64 LW 109

ter Rineke 254 van Jappie, Tjitske en Marcus
de Jong uit het Friese Oudehorne. Rineke
verdiende respect als negenjarige koe met
haar breedte in het skelet en krachtige
beenwerk. In de finale eindigde ze als vierde voor Highway Marja 2, een scherpe Lucky
Leodochter van de familie Meppelink.
Marja maakte deel uit van de uniforme,
winnende bedrijfscollectie van Meppelink
die de voorkeur kreeg boven de collectie
van de familie Krikken. Het aansprekende
type van Marja zorgde voor een finaleplaats boven de 1a geplaatste Novalisdochter Selhorst Egge 9 van Lammert Kooijmans
uit Oosterhesselen. Een kampioenschap
voor de middenklasse ontbrak tijdens het
Zuidenveld. Dat was jammer, want oudere
koeien zoals de voornoemde Rineke 254 of
Klara 79 (v. Blackstar) van de familie Withaar, moesten nu de strijd aangaan met
vijf jaar jongere koeien zoals Dina 276. Dina van eigenaar Withaar was net als vaarzenfinaliste Junon 1 een dochter van de
Canadese Lindyzoon Gillette Carlton. Ze
presenteerde haar fraaie wigvorm en hoog
opgehangen uier met verve maar viel met
een derde positie net buiten de prijzen.
Stalgenote Klara 79 was weliswaar in rijke
conditie maar dankzij haar enorme
middenhand en best bewaarde uier kreeg
ze unaniem de reservetitel aangereikt.
Ook over de kampioenstitel waren de juryleden het snel eens. ’Hier loopt een koe die
de perfectie benaderd’, stak jurylid Erik
Nijenhuis, NRS-inspecteur, zijn enthousiasme over Jouce de Bois Seigneur niet onder
stoelen of banken. De uit België afkomstige Jouce (v. Storm) van Diamond-Twin Genetics uit Dalen toonde haar ranke lijf,
steile beenwerk en haar lange, prima aangesloten uier. Door haar productiedrang
was Jouce flink wat kilo’s afgevallen sinds
haar zege afgelopen winter in Beilen en op
stand was een aanmerking over haar vlakke kruispartij op zijn plaats. Toch bleken
de woorden van Nijenhuis bewaarheid. De
bijna perfecte Jouce werd unaniem gekozen tot kampioene, de ruim vier jaar oudere Klara maakte een prachtig kampioensduo compleet.
Jaap van der Knaap
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