K E U R I N G

Koefamilie Janke opnieuw sterk tijdens wintershow in Breukelen

Titels oogsten in Utrecht
Freek de Jong uit Montfoort herhaalde de stunt van vorig jaar op
de Utrechtse wintershow en legde opnieuw beslag op drie van
de zes individuele titels. Alleen in de juniorenrubrieken klonk een
ander geluid. Daar domineerden de fokkers uit Woudenberg.
tekst Tijmen van Zessen

H

et is niet uniek dat een inzender de
helft van de individuele titels op
een keuring in de wacht sleept. Maar als
dat voor het tweede jaar op rij gebeurt,
is het toch wel bijzonder. Freek de Jong
uit Montfoort speelde het klaar met drie
dieren uit dezelfde familie: de Jankes.
Janke 510 (v. Sunflower) stak in een blakende vorm met haar vloeiende overgangen en sierlijke zijaanzicht. Haar achteruier was breed en hoog aangehecht.
Vanwege die betere aanhechting was ze
Oud Voskuil Limburger 1 (v. Classic) de baas.
De harmonieuze koe van Marco van der
Wind uit Woudenberg wist op haar beurt
af te rekenen met Groene Hart Dieneke 252,
een correct geuierde Fortunedochter van
Sjaak Vermeulen uit Kockengen.
De Jong gooide nog een Janke in de strijd,
een dochter van zijn zelfgefokte Lucky
Mikezoon Gerda’s Mike. Deze Janke 503
bewoog zich soepel op sterke benen en
haar uier werd gedurende de dag alleen
maar beter. Ze nam het op tegen Saene Tes
2, een Duplexdochter van Frans Jan ter
Beek uit Muiden. Saene Tes was een kast
van een koe, die dankzij haar lengte en
diepte enorm imponeerde. Maar jurylid Willem Keesom wees er terecht op
dat het de Duplexdochter ontbrak aan
kracht onder in het beenwerk. De strijd
in de finale betekende een dubbelslag
voor De Jong, waarbij Janke 503 vanwege
haar betere uier Janke 510 versloeg.

Woudenbergers in de prijzen
Wie kon het De Jong nog moeilijk maken? De meeste weerstand kreeg De Jong
in de seniorenklasse van Peter van Rooijen uit Cothen, die de strijd voerde met
Classicdochter Mina 209. Een koe die prima in balans was met een sterke bovenbouw. Vanwege een betere balans in haar
uier versloeg ze meervoudig kampioene
Southland Best Dellia 65 (v. Best) van Jan,

Henk en Teus van der Wind uit Woudenberg. Ze was echter letterlijk een maatje
te klein voor Janke 480 (v. Allen). Janke
presenteerde zich met vaste overgangen
in haar skelet, een fraaie welving van de
rib, een solide stap en een breed en vast
aangehechte uier. Freek de Jong was met
haar op een derde plaats geëindigd in de
middenklasse van de NRM van 2010. Nadien kalfde ze opnieuw en ze staat er nu
weer goed voor. Ze moest alleen nog afrekenen met Wilhelmina 393 (v. Absolute
Lee). De evenredig gebouwde koe kocht
Van der Wind bij Teus van Dijk uit Giessenburg. Ze was de kopkoe tijdens de
veebeoordelingwedstrijd, en standaardonderdeel in Breukelen en dit jaar gewonnen door Dick van Deelen uit Zoelen. In de kampioenskeuring waren er
geen verrassingen: Janke 480 kwam, zag
en overwon. Met als klap op de vuurpijl
de publieksprijs. Wilhelmina restte het
brons, Mina 209 de reservetitel.
Van der Wind ging echter niet met lege
handen naar huis. In de juniorencategorie was het bedrijf in de prijzen gevallen
met Gerta 1 (v. Janos). Een vaars met een
evenredig frame en sterke bovenbouw.
Ze wist onder meer de aansprekende
Shottledochter Neerduist Shottle Petra van
zich af te schudden. Jan van den Hengel
uit Bunschoten was met haar in de finale
beland van de CRV Koe-Expo in Zwolle.
Petra sprak aan met een vaste uieraanhechting en correct geplaatste spenen,
maar moest vanwege haar voorzichtige
beengebruik de beter stappende Aartje
11 (v. Amateur) van Van der Wind voor
laten gaan. Een dubbelslag voor Van der
Wind hing in de lucht, maar dat feestje
werd verstoord door Groot Moorst Lies 37
(v. Lucky Man). De vaars van Wim Wolswinkel uit Woudenberg stapte kordaat
naar het goud met een vast aangehechte
uier en een zeer functioneel frame. l

Groot Moorst Lies 37 (v. Lucky Man),
kampioene vaarzen
Prod.: 2.04 131 3924 4,84 3,50 lw 115

Janke 503 (v. Gerda’s Mike),
kampioene middenklasse
Prod.: 2.04 329 8738 4,31 3,46 lw 106

Janke 480 (v. Allen),
kampioene oudere koeien
Prod.: 3.09 353 13.361 3,58 3,27 lw 110
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