KEURING OPMEER

Geluk lacht Maartje toe
Maartje 200 grossierde in
titels op de Landbouwshow in het zonovergoten
Opmeer. De Goldwyndochter van Marcel van
der Eijk won de publieksprijs, het algemeen
kampioenschap en de
seniorentitel.
TEKST INGE VAN DRIE
Een schaduwplek voor de finalisten bij de senioren, met links algemeen kampioene Maartje 200

H

et was de dag van Maartje 200. Op de
wintershow in Middenmeer dit voorjaar was ze nog net een tikje te vers,
maar nu lachte het geluk de acht jaar oude
Goldwyndochter van Marcel van der Eĳk
toe. Dankzĳ haar imposante frame, fraaie
uier en sterke kruis sleepte ze op de Landbouwshow in Opmeer zowel het algemeen
kampioenschap en de seniorentitel als de
publieksprĳs in de wacht. Ook in de strĳd
om het uierkampioenschap gaf Maartje

goed partĳ, maar die titel ging uiteindelĳk
naar een andere finaliste bĳ de senioren: JK
Eder Sweet (v. Shamrock) van Rens Laan uit
Middenbeemster. Toch was het niet Sweet,
maar de van Texel afgereisde Bea 159 (v.
Toystory) van Hans Kikkert die zich naast
Maartje mocht opstellen als reservekampioene senioren. De ruim gebouwde Toystorydochter met een kwalitatief sterke uier
stapte relaxed naar de reservetitel.
Sonja 58 wist al wat winnen is. De Atwood-

Tabel 1 – Kampioenen Landbouwshow Opmeer (algemeen kampioene vetgedrukt)

categorie

naam dier

vader

eigenaar, woonplaats

kamp. vaarzen
res.kamp. vaarzen
kamp. middenklasse
res.kamp. middenklasse
kamp. senioren
res.kamp. senioren

Champion Sky 7
Vaarskalf 1369
Sonja 58
Griet 117
Maartje 200
Bea 159

Jungle
Danno
Atwood
Lex Mo
Goldwyn
Toystory

S. W. en E. Kat-Siffels, Dirkshorn
mts. W. en T. Spaander-Helder, Berkhout
melkveebedr. P. Akkerman, Westbeemster
M. van der Eijk, Twisk
M. van der Eijk, Twisk
J. M. Kikkert, Den Hoorn (Texel)

dochter van Peter Akkerman won in 2017
de vaarzentitel en voegde nu de titel in de
middenklasse toe aan haar palmares. Met
haar lange uier, sterke bovenbouw en vlotte
stap verwees ze Griet 117, een Lex Motelg
met een mooie lichaamsbalans van Van
der Eĳk, naar de reserveplek. Van der Eĳk
stelde ook de beste bedrĳfsgroep samen.
De prĳzen in Opmeer waren mooi verdeeld.
Zo sleepte de familie Spaander de reservetitel bĳ de vaarzen in de wacht met de als
kalf gekochte Vaarskalf 1369, een Dannodochter met glashard beenwerk en een
sterk opgehangen uier. Was de reservekampioene al bĳna aan het eind van haar lactatie – ze zou over een week drooggezet worden – de vaarzenkampioene was juist de
jongste vaars in Opmeer. Met de jeugdige,
gerekte en sterk bewegende Champion Sky 7
(v. Jungle) veroverden Simon en Elles Kat
uit Dirkshorn de vaarzentitel. l

Dirk Jan Roos: ‘Het dierwelzijn staat voorop’
Het rundveedefilé in de hoofdring is altijd een
van de hoogtepunten in Opmeer. Maar om de
ergste warmte te ontlopen koos de organisatie
ervoor om dat programmaonderdeel dit jaar te
schrappen. ‘Natuurlijk is dat jammer, maar het
dierwelzijn staat voorop’, legt Dirk Jan Roos
namens de organisatie uit. Er werden meer
maatregelen genomen om het voor de koeien
aangenaam te houden. Zo ging de keuring

een half uur eerder van start, zodat om half
één alle kampioenen bekend waren. ‘We wilden rond het middaguur klaar zijn en dat is
aardig gelukt’, geeft Roos aan.
Partytenten hielden de koeien op stand uit de
zon en kraampjes midden in de ring zorgden
voor schaduw tijdens het opstellen van de
koeien. ‘Die kraampjes zijn goed bevallen’,
zegt Roos. ‘Die gaan we vast vaker inzetten.’
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