K E U R I N G

Winst voor HHH-kampioenen op FDV-wintershow in Pesse

Verliefd op Marie 356
Op de Drentse wintershow in Pesse kwam vooral de middenklasse ĳzersterk voor de dag. Maar de dagzege ging net als op
de HHH-show naar seniorkampioene Marie 356.
tekst Inge van Drie

O

p de HHH-show hadden de Drentse
fokkers al hun visitekaartje afgegeven. Met drie kampioenen togen ze huiswaarts: Marie 356, Gold One en Cosmo.
Op de FDV-wintershow in Pesse waren ze
alle drie weer van de partĳ. Zouden ze op
provinciale bodem te kloppen zĳn?
Drouner Adjh Cosmo mocht van het drietal
de spits afbĳten. De Moguldochter van
de familie Albring uit Drouwenermond
presenteerde zich sterk met haar fraai
beaderde, hoog opgehangen uier en het
fĳne beenwerk. Al had Giessen Gorgeous 8
(v. McCutchen) van Theo van Vliet beslist
ook een puike uier, in ﬂankdiepte moest
ze haar meerdere erkennen in Cosmo.
De malse Marie 347 (v. Damion) van de
familie Weitkamp uit Noord-Sleen was
in jeugdigheid en uierdiepte niet opgewassen tegen Cosmo. Ook van stalgenote
en Mogulzus Drouner Asmara 1223 kreeg
Cosmo concurrentie. Met haar hoge achteruier, de parallelle stap en haar lange
lĳf was Asmara niet de minste tegenstandster, al toonde Cosmo een langere
vooruier en een diepere laatste rib.
Ook de winnares van de jackpot – voor
vaarzen die al bĳna een jaar geleden als
pink waren aangemeld – Giessen Cinderella
97 bond de strĳd aan met Cosmo. De
jonge Gold Chipdochter van Van Vliet
was jeugdig, sterk in de bovenbouw en
voorzien van een lange uier. Maar ten
opzichte van Cosmo miste ze nog wat
macht in het frame. Zo rekende Cosmo
een voor een af met haar concurrenten
en won ze net als op de HHH-show de
vaarzentitel. Het zilver ging naar Cinderella, het brons was voor Asmara.
Niks ten nadele van de andere klassen,
maar de middenklasse spande in Pesse
de kroon wat niveau betreft. Neem
Prairie Hoeve Maggie 72 (v. Lauthority) van
Alex Verwaĳen uit Beilen. Met haar hoog
gedragen uier en haar lange lĳf zou ze
op een andere keuring vast kans hebben
gemaakt op eremetaal, maar in Pesse

was een ﬁnaleticket het hoogst haalbare.
Ook de lang geuierde, royaal ontwikkelde Giessen Charity 59 (v. Atwood) van opnieuw Van Vliet greep naast de prĳzen.
De familie Withaar-Prent uit Nĳeveen
had in New Moore Maria 317 (v. Lucky Star)
een koe in topvorm. Maria was fraai in
zĳaanzicht, mooi in balans en voorzien
van een sterk kruis. Ze maakte het de
breed geuierde, krachtig gebouwde
HHH-kampioene Veenhuizer Gold One (v.
Goldwyn) van Jannes Uineken uit Dalen
knap lastig. En ook de vaarzenkampioene van 2015, de stĳlvolle Bieuw Kitty 9 (v.
Goldsun) van Patrick en Tanja Maassen
uit Veenhuizen, bood goed tegenspel. In
frame was ze nauwelĳks op fouten te betrappen en haar uier was enorm vast
aangehecht. Toch koos jury Wouter de
Bruin voor Gold One, die krachtiger
stapte dan reservekampioene Kitty.

Duo van Withaar
Zo spannend als in de middenklasse
werd het bĳ de senioren niet. Van meet
af aan was duidelĳk dat Marie 356 (v.
Goldwyn) van Verwaĳen – ook de winnaar van de bedrĳfsgroepen – de titel en
het algemeen kampioenschap zou opeisen vanwege haar power, haar fraaie
middenhand en haar brede uier. ‘Een
koe om verliefd op te worden’, verzuchtte Wouter de Bruin.
Wie zou haar op het podium vergezellen? Niet de twee oudste koeien van de
keuring: de fraaie framekoe Zuid-Ooster
Harmke 319 (v. Classic) van de familie Dolstra uit Oosterstreek en de gerekte en
sterk stappende SD Ivonne 78 (v. Starleader) van Jan en Arjan Scholten uit NieuwRoden. Het waren twee koeien van Withaar-Prent die streden om het zilver, New
Moore Mina 952 (v. Goldwyn) en New Moore
Rita 2 (v. Goldmedal). Mina was een ras
melkkoe met veel melkuitstraling, maar
vanwege iets meer kracht en een betere
achteruier koos De Bruin voor Rita. l

Drouner Cosmo (v. Mogul), kamp. vaarzen
Prod.: 2.03 333 10.429 4,28 3,25 l.l.

Veenhuizer Gold One (v. Goldwyn),
kampioene middenklasse
Prod.: 2.04 449 15.190 4,17 3,54

Marie 356 (v. Goldwyn), algemeen kamp.
Prod.: 5.00 313 12.744 4,03 3,51

Keuringsﬁlm
Bekĳk een ﬁlm van de
keuring in de Veeteelt-app
en op www.veeteelt.nl
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