K E U R I N G

West-Brabantse wintershow kroont drie Goldwyndochters als kampioene

Hattrick voor Goldwyn
Ze was letterlĳk en figuurlĳk een maatje te groot voor haar
opponentes. De in Frankrĳk geboren Emeraude oogstte in EttenLeur vers eremetaal voor Jan Kolff. De fokker uit Woudrichem
speelde een verdienstelĳke thuiswedstrĳd.
tekst Tijmen van Zessen

Everland Dikkie (v. Goldwyn), juniorkamp.
Productie: 2.01 114 3000 3,35 3,13 l.l.

Emeraude (v. Goldwyn), kamp. midden
Productie: 4.00 330 15.317 3,90 3,15

digde. Everland Dikkie kwam voor de dag
met een muurvast aangehechte uier die
ze sierlĳk droeg onder haar evenredige
frame. Vanwege meer jeugd versloeg de
vaars van Maarten Rockx uit Roosendaal
Dellia 9496 (v. Eleve). Deze krachtpatser
van de familie Van Beek uit Teteringen
blonk uit in correctheid van bouw, maar
was als vaars volwassen genoeg.
Dellia nam als oudste vaars daarom geen
deel aan de finale, waar wel de allerjongste deelnemer aantrad. Haar stalgenote
Southland Explode (v. Explode) manifesteerde zich met een functionele kruisconstructie. Ze stapte vlot door de ring,
ondanks een lichte verdikking in haar
rechterhak. Vanwege een surplus aan uierkwaliteit klopte ze Damiondochter De
Rith Cinderella 35. De vaars van Adrion van
Beek uit Breda blonk uit met krachtig
beenwerk; hard en goed van stand. Die
kwalificaties gingen ook op voor W.H.
Sindy (v. W.H. Jenny), een spĳkerharde
vaars van Bart, Carolien en Lars van
Loenhout uit Prinsenbeek. Maar zĳ,
noch Cinderella, noch Dellia waren opgewassen tegen Zandenburg Snowman (v.
Snowman). De scherpe, maar harmonische vaars van Jan Kolff uit Woudrichem
bewoog zich makkelĳk door de ring.
Vanwege haar meer zichtbare ophangband was Everland Dikkie de gelukkige
winnares, het zilver was voor Snowman.

Franse franje
Zwartkop 216 (v.Goldwyn), kamp. senioren
Productie: 4.07 356 10.404 4,74 3,60

I

n juniorenrubrieken is Goldwyn op de
meeste keuringen bezig aan zĳn laatste wapenfeit. Op de West-Brabantse wintershow in Etten-Leur was er nog één
vaars die zĳn fokkerĳ vertegenwoor-
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De middenklasse was sterk bezet in Etten-Leur. Neem nu W.H. Margriet 35 (v.
Blitz), een koe met een fraaie belĳning
en een correcte vorm van het kruis. De
koe van Van Loenhout won haar rubriek
van Vero Aaltje 115 (v. Aftershock) dankzĳ
haar vaster aangehechte uier. Aaltje
daarentegen stapte op beter beenwerk.
Daarom zagen de mannen van Vero
JES – Jan en Michiel Scherders en René

de Jong uit Molenschot – Aaltje alsnog
doordringen tot de finale. Daar stond ze
oog in oog met Southland Bogart Sharon 30,
een beresterke Bogartdochter van de familie Van Beek uit Teteringen. Ze had
niet de laatste snit, maar was onverwoestbaar in het skelet en droeg een
hoog en vast aangehechte uier.
Vero JES had een tweede ĳzer in het
vuur. De melktypische Jardindochter
Vero Fabienne droeg een uier met een fĳne
textuur. Ze maakte korte metten met
W.H. Jenny (v. Goldwyn), een complete koe
van Van Loenhout met een harde bovenbouw en een uitmuntende uiervorm.
Goldwyndochter Emeraude was echter
letterlĳk en figuurlĳk een maatje te
groot voor de concurrentie. De bekende
blikvanger van Kolff won eerder al shows
in Noordeloos en Beesd en oogde nog
steeds stĳlvol. De kwaliteit in uier en
beenwerk was adembenemend en het
vermogen in haar skelet imposant. Het
bracht de Franse vedette niet alleen de
titel in de middenklasse, ze won ook de
harten van het publiek. De extra ruimte
in haar kruis maakte het meeste verschil
met reservekampioene Sharon.

Troef van Lavendel
Zonder afbreuk te doen aan het prestige
van de senioren, was de kwaliteit in deze
categorie het minst sterk. Gré, Annemarie en Thĳs van Gastel uit Nispen hadden
een sterke troef in handen met een pupil
uit hun bekende fokkoe Ganvo Lavendel.
Ganvo Ramoni (v. Ramos) droeg een hoog
aangesloten uier en haar evenredige
frame was voorzien van een mooie wigvorm. De titel had haar niet misstaan,
maar het juryduo Nico Bons en Gerrit de
Groot koos voor het spĳkerharde beenwerk van Zwartkop 216 van Ronnie Oostvogels uit Schĳf. De hattrick voor vader
Goldwyn was een voldongen feit. l
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