KEURING UFF-WINTERSHOW

Titelprolongatie Gerda
Het was een memorabele avond in Houten. Vanwege
de snijdende oostenwind in de eerste plaats, maar
zeker ook vanwege het hoge niveau in de ring. Het
publiek koos Gerda 126 opnieuw als favoriet.
TEKST INGE VAN DRIE
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armtelampen voor het publiek,
een heteluchtkanon in de hal van
de koeien, windschermen langs
de ring. De organisatie van de 23e editie
van de UFF-wintershow had van alles uit
de kast gehaald om inzenders en publiek
ondanks de bĳtende kou een aangename
avond te bezorgen.
Dat die opzet slaagde, was mede te danken
aan het hoge niveau in de ring. Neem de
middenklasse, waarin Holec Parente al meteen de aandacht naar zich toe trok. De Presidentdochter van Pieter Kuĳer uit Soest
was letterlĳk en figuurlĳk een maatje te
groot voor de heel fraai geuierde roodbonte
Petra 5 (v. Alba) van Gĳsbert Kemp uit Zĳderveld. Bovendien beschikte Parente over
krachtig beenwerk en was ze sterker in de
lendenen dan Delta Riana, een Nelsondochter van Eef en Arjen Vernooĳ uit Schalkwĳk met veel kwaliteit in frame en uier.

Parente won de titel, Riana kreeg het zilver.
Voor Vernooĳ was dat al de tweede prĳs,
want eerder op de avond veroverde stalgenote Hedra Lou Etta 598 (v. Danno) de
reservetitel bĳ de vaarzen. De jeugdige
Dannodochter met haar lange uier hield
de jongste vaars van de keuring achter zich,
de functioneel ĳzersterke Neerduist Caley (v.
Mogul Gambler) van Jan van den Hengel uit
Bunschoten-Spakenburg. De winst bĳ de
vaarzen ging naar Janke 634 (v. Goldsun) van
Freek de Jong uit Montfoort, die met name
in beweging erg aansprak met veel uitstraling en een puike uier.

Faculteit heeft beste bedrijfsgroep
De Jong had naar Houten nog een Goldsundochter meegenomen en wel de heersend
publiekskampioene Gerda 126. In de rubriek
rekende Gerda af met de jeugdige krachtpatser Holec Redrose Jobra (v. Braxton) van

Tabel 1 – Kampioenen wintershow UFF (publiekskampioene vetgedrukt)

kamp. vaarzen
reservekamp. vaarzen
kamp. midden
reservekamp. midden
kamp. oud
reservekamp. oud

Janke 634
Hedra Lou Etta 598
Holec Parente
Delta Riana
Gerda 126
Tolbert 630

Goldsun
Danno
President
Nelson
Goldsun
Survivor

F. de Jong, Montfoort
mts. E. en A. Vernooij, Schalkwijk
mts. Kuijer, Soest
mts. E. en A. Vernooij, Schalkwijk
F. de Jong, Montfoort
Fac. Diergeneeskunde, Utrecht

Holec Parente (v. President), kampioene midden
Productie: 2.00 326 11.653 3,45 3,12 lw 103

Gerda 126 (v. Goldsun), publiekskampioene
Productie: 3.10 346 12.064 3,69 3,47 lw 109

Kuĳer. In de seniorfinale vormde Gerda een
mooi duo met Tolbert 630 (v. Survivor) van
de Faculteit Diergeneeskunde uit Utrecht.
Beide koeien combineerden vrouwelĳkheid
met vermogen. De extra lengte in het kruis
en de even betere aansluiting van de achteruier gaven de doorslag: Gerda won de
seniortitel en de publieksprĳs, met Tolbert
in haar kielzog. Maar lang hoefden de mensen van de faculteit niet te treuren over het
mislopen van het goud. Even later was het
alsnog prĳs: ze sleepten voor het eerst de
titel voor beste bedrĳfsgroep in de wacht. l

Arjen Vernooij: ‘We benutten haar nog elke week voor ivf’
Zelfs naar Japan gingen haar embryo’s. Delta
Riana is duidelijk van meerdere markten thuis.
Want behalve fraai – de vijfjarige Nelsondochter won in Houten de reservetitel in de middenklasse – is ze ook erg productief en scoort
ze nog altijd een NVI van bijna 300. Geen
wonder dat eigenaar Arjen Vernooij uit
Schalkwijk haar omschrijft als ‘m’n beste Deltakoe in de stal’. Twee dochters van Riana promoveerden op hun beurt ook alweer tot donor.

‘En nog steeds benutten we Riana elke week
voor ivf’, geeft Vernooij aan.
Ondanks dat drukke et-programma heeft de
Utrechtse fokker niet getwijfeld over de keuringsdeelname van Riana, die net als haar
halfbroer, fokstier Delta Bookem Danno, uit
Boltondochter Walrich Delta Riant stamt. ‘Je wilt
toch graag je beste koeien meenemen naar
de keuring. En ach, thuis kan er net zo goed
iets gebeuren.’
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