K E U R I N G

Met nieuwe locatie ook weer sportieve competitie op de UFF-wintershow

Annie wint spannende strijd
Geen Breukelen meer, maar Houten. De fraaie nieuwe locatie
was ook het platform voor krachtige koeien op de Utrechtse
UFF-wintershow. Goldwyndochter Annie 153 mocht het algemeen kampioenschap op haar naam te schrijven.
tekst Alice Booij

videoimpressie www.veeteelt.nl

H

et waren meteen beste vaarzen die
op vrijdag 8 maart op de Zilfia’s
Hoeve de ring betraden. Vaarzen met
breedte- en hoogtematen en kracht in
het lijf. De jongste rubriek dieren werd
aangevoerd door Hedra Delta Remarlinde
(v. Fidelity) van Eef en Arjen Vernooij uit
Schalkwijk. Met haar opvallend beaderde
en lange uier bleef ze de in bovenbouw
sterkere Veelust Marie 625 (v. D Sammy)
van Veelust bv uit Kamerik voor.
In de eveneens goed gevulde tweede rubriek kwam vrij gemakkelijk Neerduist
Gold Petra op kop. De Goldwyndochter
van Jan van de Hengel uit Bunschoten
combineerde maat, lengte en openheid
met een fantastisch hoge en brede achteruier. Ook de brede uier van de sterke
en diepere Dellia 97 (v. Legend) van de gebroeders Van der Wind uit Woudenberg
imponeerde, maar ze moest in type en
lengte Petra voor laten gaan. Petra kreeg
de titel, met Dellia op de reserveplek.

Sympathieke Jantje 196
De familie Van der Wind had ook in de
middenklasse een troef. Jantje 196 (v.
Peinzer Boy) won in 2012 de vaarzentitel. Ze had een week of zeven voor de
keuring gekalfd, straalde aan alle kanten melk uit en liep op droge benen. In
balans tussen lijf en uier moest ze echter
haar meerdere erkennen in Hedra Lize
707 (v. Lawn Boy) van Vernooij. Met niet
het laatste melktype, maar wel met sterke overgangen en een hoge en brede achteruier was Lize de meest complete.
Echter, ook bij de middengroep kwamen
de kampioenen uit de tweede rubriek.
Daar liep de fijne Stormaticdochter Hilligje 126 van Wim van de Fliert uit Renswoude er duidelijk uit met een lange en
hoog aangehechte uier en meer diepte
en breedte in de voorhand. Maar ook had
ze een wat vlakker kruis dan de zeer

ruim ontwikkelde Ingrid 121 (v. Lucky
Lawrence) van Freek de Jong uit Montfoort. Jury Tjebbe Huybrechts verkoos
Hilligje tot kampioene en wees Ingrid
als reserve aan voor de middengroep.
Een passend duo, waarbij Peinzer Boydochter Jantje gedurende de dag aan
sympathie won en opklom naar een derde plek in de kampioenskeuring.

Neerduist Gold Petra (v. Goldwyn),
kampioene vaarzen
Prod.: 2.00 193 5683 4,05 3,32 lw 107 l.l.

Van der Wind en Woudenberg
Vader en zoon Vernooij visten zo net
naast de prijzen, maar hadden in de oudste rubriek koeien Delta Alana (v. Mascol).
Met bijzonder veel jeugd, breedte en een
sublieme uier kwam ze op kop, voor de
rode Zoe 9. Deze zesdekalfs Tacodochter
van Ron Korrel uit Wilnis kwam, ondanks veel lengte en kracht, in uier tekort voor het eremetaal. Opnieuw meldde zich een koe uit de stal van de broers
Van der Wind, die ook de bedrijfsgroepen wonnen. Het was Gerta 1 (v. Janos)
die haar prachtige wigvorm en sterke
benen in de strijd gooide en haar balansrijke stalgenote en algemeen kampioene
van 2012, Geesje 100 (v. Classic), voorbleef.
Maar Gerta kwam Annie 153 tegen, de
Goldwyndochter van De Jong die veel capaciteit combineerde met een lange en
brede uier. Haar kruisligging was wat
vlak en haar beengebruik kon soepeler,
maar dat belette Huybrechts niet om de
kampioenstitel aan Annie te geven. Annie wist daarmee haar prestatie van vorig jaar – reservekampioene in de middenklasse – te verbeteren met Gerta 1 op
de reserveplek. De broers Van der Wind
sleepten zo hun tweede reservetitel in de
wacht, terwijl De Jong twee titels mee
naar huis nam. Ook Vernooij bood stevig
partij. Zo maakten meer deelnemers de
strijd spannend. Met de nieuwe locatie
lijkt ook de sportieve competitie in
Utrecht weer helemaal opgelaaid. l

Hilligje 126 (v. Stormatic),
kampioene midden
Prod.: 2.00 549 13.181 4,24 3,26 lw 101

Annie 153 (v. Goldwyn),
algemeen kampioene
Prod.: 3.05 411 15.271 4,09 3,30 lw 117
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