K E U R I N G

Roodbonte NRM-kampioenen domineren Midsummer Dairy Show

NRM-vedettes ongenaakbaar
Familie Hermanussen en John van der Aa behaalden de meeste
prĳzen tĳdens de vierde Midsummer Dairy Show. De hoofdprĳs
was echter voor Bart en Lars van Loenhout, die dankzĳ HBC
Goldwyn Daydream de publieksprĳs mee naar huis namen.
tekst Jaap van der Knaap

M

et drie roodbonte NRM-kampioenes en een EK-kampioene in de catalogus beloofde de vierde Midsummer
Dairy Show op voorhand een succes te
worden. Vooral bĳ roodbont was het niveau hoog en daar was Barendonk Wilma
300 (v. Mr Savage) medeverantwoordelĳk
voor. De NRM-vaarzenkampioene was
niet te kloppen in Schĳndel met haar
fraaie melkskelet en soepele tred. Met
name in vooruieraanhechting was ze Heizenhof Lotje 26 van Ron Timmermans uit
Moergestel de baas. De gerekte Pleasuredochter kreeg het reservelint vanwege
haar sterke bovenbouw.
In de middenklasse bĳ roodbont stonden
drie Barendonkkoeien op de hoogste treden. De stĳlvolle Jotandochter Barendonk
Wilma 273 eindigde ondanks haar goede
ophangband op drietal en moest Barendonk Emma 217 (v. Curtis) vanwege
meer jeugd voor laten gaan. Uiteraard
kon de jury niet om Barendonk Brasilera 12
(v. Classic) heen. De algemeen NRM-kampioene toonde andermaal haar krachtige, lange lĳf en hoge achteruier. Overtuigend pakte ze de titel en later ook het
algemeen kampioenschap roodbont.
John van der Aa streed mee bĳ zowel
rood als zwart. Bĳ het seniorenkampioenschap roodbont stuurde de melkveehouder uit Moergestel Moerhoeve Marina
238 (v. Classic) de ring in. Ook zĳ zegevierde deze zomer op de NRM en ook nu
stond er geen maat op haar kracht, inhoud en breedtematen, waardoor ze eenvoudig won. Grashoek Vrĳe Tulp 25 miste
de laatste melkuitstraling om het Marina moeilĳk te maken, maar de Cedricdochter van de familie Engelen uit Grashoek won wel het reservelint.
In het zwartbontveld waren de kampioenes minder voorspelbaar. Zo waren de
vaarzenkampioenes aan elkaar gewaagd,
maar een uniform duo was het aller-

minst. Southland Windbrook Gina van
Southland Holsteins uit Teteringen ging
prat op harmonie en een geweldig aangehechte uier, terwĳl De Rith Cinderella 36
(v. Snowman) van Adrion en Lisette van
Beek uit Breda groter was en meer melkuitstraling toonde. Windbrookdochter
Gina won de strĳd, omdat Cinderella
door een enorme productie meer schoonheidsfoutjes in haar uier bezat.

Southland W. Gina (v. Windbrook),
kampioene jong
Prod.: 2.02 42 1151 4,06 3,51 lw 101 l.l.

Terugkeer EK-kampioene
Spannend was de strĳd in de middenklasse. Moerhoeve Marina 281 (v. Goldrush)
van Van der Aa had een imponerende
achteruier en showde veel stĳl, maar de
achterin geplaatste draaier hielp haar
niet in tred en kruisligging. De jeugdige,
uiterst complete HBC Goldwyn Daydream
van Bart en Lars van Loenhout uit Prinsenbeek wist ze daardoor niet te passeren. Daydream bewoog zich soepel, had
een lange en vooral hoog gedragen uier
en won glansrĳk de titel.
In de middenklasse acteerde ook de reservekampioene vaarzen van het EK
2013, Southland Alexander Carola 11 van
Southland Holsteins. Het optreden was
twee maanden na afkalven nog te vroeg
voor de enorm ontwikkelde Alexanderdochter, waardoor ze op de derde positie
in haar rubriek eindigde.
Grashoek Nordika 5 haalde vaker prĳzen in
Schĳndel. Ook nu keerde de Colombodochter van de familie Engelen naar
huis met de hoofdprĳs van de senioren.
Met haar sterk beaderde uier was ze de
stĳlvolle Lherosdochter Moerhoeve Martha
13 van Van der Aa de baas. Vanwege haar
lactatiestadium moest Nordika het algemeen kampioenschap overlaten aan Daydream. Daarbĳ stopte het nog niet voor
Van Loenhout; het publiek kroonde Daydream ook nog eens tot Miss Midsummer
2014. l

HBC Goldwyn Daydream (v. Goldwyn),
kampioene midden
Prod.: 3.02 457 14.661 3,99 3,27 lw 93

Barendonk Brasilera 12 (v. Classic),
kampioene midden
Prod.: 2.00 328 9478 3,98 3,41 lw 107
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