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Vaarzenkampioenschap lastigste ﬁnale tĳdens Landbouwshow in Opmeer

Marĳtje op afscheidstournee
De eerste ibr- en bvd-veilige keuring zorgde voor een uitgekleed
deelnemersveld in Opmeer. Aan de bezoekersaantallen was het
niet merken. Duizenden zagen hoe de bekende Lherosdochter
Marĳtje 356 voor de derde maal zegevierde.
tekst Jaap van der Knaap

‘H

et is een koe naar mĳn hart.’ Met
deze uitspraak zei jurylid René
Buiter niets te veel over Marĳtje 356 tĳdens de Landbouwshow in Opmeer. In
blakende gezondheid toonde de zevendekalfs Lherosdochter haar krachtige lĳf
en breed gedragen uier. De bekroning
van Marĳtje tot algemeen kampioene
in Opmeer was niet nieuw, al twee maal
eerder kreeg ze er de dagzege, maar het
was zeker een mooie opsteker voor eigenaar Willem Bakker uit Nieuwe Niedorp.
Bakker overweegt dit seizoen te stoppen
met melken en nam met Marĳtje na een
jarenlange keuringsdeelname alvast een
beetje afscheid in Opmeer.
De bekende Marĳtje had eerder op de
dag de seniorenklasse gewonnen. Vooral
in de kracht van het beenwerk bleek ze
de meerdere van Maartje 200. De Goldwyndochter van Marcel van der Eĳk uit
Twisk had veel fans aan de zĳlĳn dankzĳ
haar fraaie zĳaanzicht en hoge achteruieraanhechting. De sterkere uier van
Maartje belette de fraaitypische Bo (v.
Jango) van de familie Stam uit Warmenhuizen een plaatsje op het podium.
Doordat de keuring voor het eerst ibr- en
bvd-veilig was, stonden er met 55 melkgevende dieren duidelĳk minder dieren
in de catalogus dan vorige edities. In de
middenklasse leverde dat uiteindelĳk
maar twee rubrieken op, waar Wilhelmina
496 en Future Dream Holstein Megan (v.
Snowman) de winst opeisten. Wilhelmina (v. Seaver) van Peter Akkerman uit
Westbeemster was rondom correct; ze
bezat veel ribwelving en hard beenwerk.
Megan van Jacob Wĳnker en Ina van Ark
uit Avenhorn was groter en langer en
imponeerde in achteruieraanhechting.
Megan kreeg haar rubriekszege niet cadeau, omdat Lien 277 (v. Classic) van Willem en Maarten Spaander uit Berkhout
ﬂink partĳ bood. De roodbonte Lien be-

zat een minstens zo sterke kruispartĳ als
Megan en droeg haar uier nog ver boven
de hak. Ook stalgenote Rivervalley Lucy 1
(v. September Storm) schopte het met
haar gerekte lĳf tot de ﬁnale. Een plekje
op het erepodium was te ambitieus. Megan kreeg de titel, de reserveplaats was
voor Wilhelmina.

Future Dream H. Bibi (v. McCutchen),
kampioene vaarzen
Prod.: 2.02 6 181 3,99 3,82 l.l.

Vaarzentitel niet voorspelbaar
De uitslag van het vaarzenkampioenschap bleek lastig te voorspellen. Zo
stond Future Dream Holstein Daylana (v.
Seagull-Bay Shaw) in de ﬁnale dankzĳ
haar harde skelet. Maar het beenwerk
van de vaars van Wĳnker was wel erg
steil. En ﬁnaliste Cleopatra 1 (v. Fever) van
Van der Eĳk had een uitmuntende uier,
maar ze miste wel lichaamsmaten. Haar
sterke stalgenote en vaarzenkampioene
van Middenmeer Dora 99 (v. Sid) ontbeerde door haar lactatiestadium de laatste
uiervulling. Wĳnker had met Future
Dream Holstein Lynn (v. Guthrie) en Future
Dream Holstein Bibi (v. McCutchen) nog
twee vaarzenﬁnalisten. Bibi was de jongste vaars in Opmeer, maar desondanks
goed ontwikkeld. Zes weken na afkalven
toonde ze al een hoog gedragen achteruier, maar in vooruierlengte en beadering moest ze haar meerdere erkennen
in Lynn. Lynn was meer uitgezwaard,
maar miste de afwerking in haar kruispartĳ. De jury, René Buiter en Anne Kalsbeek, koos uiteindelĳk voor de jeugd van
Bibi met als reservekampioene Lynn.
Bibi en Lynn maakten deel uit van de
winnende bedrĳfsgroep van Wĳnker en
ze mochten daardoor hun opwachting
maken in de hoofdring. En Marĳtje? Zĳ
mocht andermaal haar ereronde doen in
de grote ring voor de duizenden aanwezigen. Samen met haar eigenaar Willem
Bakker genoot ze zo van haar afscheidstournee. l

Future Dream H. Megan (v. Snowman),
kampioene midden
Prod.: 2.02 400 10.157 4,65 3,46 lw 107

Marĳtje 356 (v. Lheros), seniorenkampioene
Prod.: 5.04 311 13.069 4,47 3,36 lw 123

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