K E U R I N G

Lherosdochter Marĳtje 356 wint voor de derde keer goud in Middenmeer

Geen grens voor Marĳtje
Driemaal algemeen kampioene op de provinciale winterkeuring
van Noord-Holland. Willem Bakker uit Nieuwe Niedorp heeft in
Marĳtje 356 een bĳzonder sterke koe. John en Christel Wester
oogstten evenwel de meeste prĳzen.
tekst Tijmen van Zessen

‘V
Truus 203 (v. Bluesky),
kampioene jonge koeien
Prod.: 2.04 32 938 4,08 3,31 lw 104 l.l.

Truus 197 (v. Eurostar),
kampioene middenklasse
Prod.: 2.03 404 13.750 3,22 2,87 lw 109

Marĳtje 356 (v. Lheros),
algemeen kampioene
Prod.: 6.04 291 10.395 4,11 3,48 lw 100
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oor deze koe zĳn geen grenzen,
zĳ is vandaag de onbetwiste kampioene.’ Jurylid Jos Knoef had een makkie in het aanwĳzen van de algemeen en
seniorenkampioene van de wintershow
in Middenmeer. Marĳtje 356 (v. Lheros)
droeg na zes keer kalven nog een hoog
en muurvast aangehechte uier. Dankzĳ
de harmonie in haar lĳf en de kracht in
haar stap won de koe van Willem Bakker
uit Nieuwe Niedorp voor de derde keer
het algemeen kampioenschap.
Marĳtje moest bĳ de senioren afrekenen
met Beemstar Lagley 40. De Boltondochter
van Pieter Jan Groot uit Middenbeemster
vertoonde wel meer melkuitstraling en
bezat een goed bewaarde uier met een
sterke ophangband. Het was de kruisbouw waarmee Marĳtje het grootste verschil wist te maken, Lagley won zodoende de reservetitel. Met haar lengte en
haar macht gaf ze het nakĳken aan Mina
933 van de familie Van Echtelt uit Hoogwoud. Deze dochter van Grashoek Keeper etaleerde een vaste en hoog aangehechte uier. Dankzĳ haar sterkere ophangband en beter beengebruik versloeg
ze de melktypische Carla 323 (v. BovigenS Red Rock) van John en Christel Wester
uit Opmeer.
Met name in de middenklasse kwam de
firma Wester sterk uit de bus. De stĳlvolle Truus 197 (v. Eurostar) was een lust
voor het oog met haar sterke skelet en
de harde bovenbouw. Vanwege meer
lengte en capaciteit klopte ze in haar rubriek stalgenote Geertje 1, een Alexanderdochter die uitblonk in uierkwaliteit.
Maar het duo had een zware kluif aan de
uitermate functionele Lien 277 (v. Classic). De balans in haar frame en haar
mooi gevulde middenhand stalen de
show, om over haar sterke beenwerk nog
maar te zwĳgen. De koe van Willem en
Maarten Spaander uit Berkhout maakte

al korte metten met Trĳntje 373 (v. onb).
De koe van Trimco de Jonge uit Westbeemster mocht dan pronken met een
hoge achteruier, haar vooruier was aan
de korte kant. Ook bleef Lien Wilhelmina
482 (v. Bolivia) van Peter Akkerman uit
Westbeemster voor, ondanks haar goede
kruisbouw. Het was alles of niets voor de
evenredige Classicdochter, want tussen
het duo van Wester paste ze niet.
De keurmeesters tilden het zwaarst aan
de lengte, de breedte en meer rek in de
koeien van Wester. Zĳn dubbelslag was
een feit. Geertje 1 had het betere beenwerk, maar de rangorde uit de ochtendronde veranderde niet. Het kampioenslint was voor Truus.

Degelĳk brons
Het podium in de juniorenklasse had
ook al zo’n functioneel dier als winnaar
van het ‘brons’. De jongste vaars van de
keuring, Wilhelmina 501 (v. Braxton) van
Akkerman, had letterlĳk en figuurlĳk de
meeste toekomst. ‘Ze is misschien niet
de grootste, maar wel heel correct in de
gebruikskenmerken’, gaf Knoef aan. Ze
rekende af met de evenredige Gert
Dobberman (v. Doberman) van Eldert en
Simon de Boer uit Middelie. Maar ook
met Sonja 44, een lange vaars met een
goed gevormde uier en onbekende vader,
afkomstig uit de stal van De Jonge.
Akkerman zag hoe zĳn Braxtondochter
verslagen werd door ‘friendly fire’. Zĳn
Wilhelmina 496 (v. Seaver) was letterlĳk
een maatje te groot met haar lange kruis
en ruime breedtematen. Het was voldoende voor de reservetitel; het goud
was voor Truus 203, opnieuw van Wester.
De Blueskydochter had een fraaier afgewerkte uier en was volgens jury Anne
Kalsbeek ook beter in beengebruik. In
zĳaanzicht was ze zonder meer de fraaiste en meest melktypische junior. l
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