HHH-deelnemers brengen niveau in Wanneperveen, maar missen dé titel

Aaltje wint in kerstsfeer
Onder de kerstdecoraties was Aaltje 253 op de valreep voor de
tweede keer succesvol binnen het kalenderjaar 2013. Na de reservetitel op de CRV Koe-Expo won de Goldwyndochter nu het
algemeen kampioenschap op de regionale Drentse avondkeuring.
tekst Florus Pellikaan

video-impressie www.veeteelt.nl
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ĳdens de Winteravondshow van De
Zuidwesthoek werd opnieuw duidelĳk dat het concept van een avondkeuring staat als een huis. Alhoewel het keuringsgebied van de Drentse show klein is
en het aantal melkgevende dieren met
vĳftig stuks beperkt, trok de gezellige
keuring zo’n 1100 bezoekers. In een ring
met kerstversieringen speelden de koeien die een week eerder deelnamen aan
de HHH-show, een hoofdrol. Bĳvoorbeeld
Koeweide Dumbria 2 van Roelof en Rienk
Jonkers uit Dwingeloo was opnieuw present. De stĳlvolle Damiondochter haalde
in Zwolle een 1c-plek en aasde nu op een
titel. Met haar jeugdige skelet en lange
uier was ze ook de baas over de zwaar
gebouwde New Moore Cobie 3905 (v. Seaver)
van familie Withaar uit Nĳeveen.
Toch was een titel niet voor Dumbria
weggelegd, want stalgenote en Damionzus Koeweide Roos 14 kwam langzĳ. Jurylid Jan Steegink gaf de voorkeur aan de
capaciteit van de ruim ontwikkelde en
melktypische Roos. Het leverde haar de
reservetitel op. De hoogste trede van het
erepodium leek van meet af aan bestemd
voor New Moore Maria 317 van opnieuw
Withaar. De vlot stappende Lucky Stardochter behaalde in Zwolle ook een 1cpositie en etaleerde opnieuw succesvol
haar gelĳnde frame en ondiepe uier.

Dubbelslag voor Withaar
De kampioenskeuring in de middenklasse bevatte van alle finales de meeste
kwaliteit. De breed geuierde Lize 619 (v.
Sidney) van Wilfred de Weerd uit Koekange imponeerde met haar stĳl, maar
beschikte niet over de balans die de andere finalisten wel hadden. Het deed
haar op de vierde plek belanden, waardoor Hinke 505 van Johan Ehlers uit Linde de enige was die een dubbelslag voor
Withaar in de weg kon staan. De Gold-

wyndochter probeerde dat met harmonische verhoudingen en een fraai afgewerkte melkklier. In openheid en bloei
moest ze echter buigen voor de stalgenotes New Moore Rita 2 (v. Goldmedal) en New
Moore Esmeralda 38 (v. O Man). Rita straalde met haar fĳne huid de meeste melk
uit en ze combineerde dat met een goed
gevormd kruis. Oud-HHH-reservekampioene Esmeralda was langer, fraaier gewelfd en stapte net iets krachtiger, waardoor zĳ de titel won.
De seniorenklasse was door veel wisselingen in het aantal afkalvingen lastig te
jureren. Hinke 447 (v. Tribute) van Ehlers
miste bĳvoorbeeld de vulling in de uier,
maar vanwege haar balansrĳke skelet
wilde Steegink niet om haar heen. Dat
gold ook voor de roodbonte New Moore
Dora 203 van familie Withaar. Groot was
de Talentdochter niet, maar ze beschikte
wel over een muurvaste uier.
Hoewel deze twee koeien hun specifieke
kwaliteiten hadden, vormden ze geen
bedreiging voor het uiteindelĳke kampioensduo: Aaltje 253 (v. Goldwyn) van Martĳn Zandstra uit Ruinerwold en Giessen
Praline 2 (v. Mr Burns) van Theo van Vliet
uit Nieuwlande. Bekend met succes waren beide koeien al. Aaltje won in juni de
reservetitel senioren op de CRV Koe-Expo en Praline haalde die titel in 2012 in
de middenklasse op de HHH-show. Praline stak nu in bloedvorm met haar jeugdige skelet en subliem gevormde uier.
Aaltje was verder in lactatie en miste de
bloei, maar in correctheid van onder andere het kruis had ze niets ingeleverd.
‘Als je alles meeneemt, inclusief de voorbenen, is dit mĳn keuze’, vertelde Steegink, terwĳl hĳ Aaltje aantikte. Direct
mocht ze vervolgens de strĳd aanbinden
voor de dagtitel. Als enige niet-HHHdeelneemster won ze ook die titel en
sloot ze het jaar 2013 in stĳl af. l

New Moore Maria 317 (v. Lucky Star),
kampioene vaarzen
Prod.: 2.03 60 1461 4,16 3,38 lw 102 l.l.

New Moore Esmeralda 38 (v. O Man),
kampioene midden
Prod.: 3.04 355 11.133 4,22 3,59 lw 120

Aaltje 253 (v. Goldwyn),
algemeen kampioene
Prod.: 5.05 312 10.895 4,29 3,25 lw 101
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