K E U R I N G

Prijzen mooi verdeeld tijdens Noord-Hollandse wintershow

Vaarzenduel in Middenmeer
Het was niet eenvoudig om een eenduidige kampioene aan
te wijzen in de middenklasse in Middenmeer. Daar waar het
kopduo vaarzen al snel vaststond, bleef het lang ongewis wie
in de middenklasse de hoofdprijs mee naar huis mocht nemen.
tekst Jaap van der Knaap

H

et blijft lastig om oude koeien op
waarde te schatten in de keuringsring. Tijdens de wintershow in Middenmeer ondervonden de juryleden Nico
Rietman en Frans-Jan ter Beek dat als
geen ander. Het verschil tussen Marlinda
Holstein Beatrix 36 en Martje 126 was niet
alleen zeven jaar, maar ook ruim 80.000
kg melk. Sunny Boydochter Beatrix van
Jan en Hanneke Ton uit Beets en Olympictelg Martje van Willem Keesom uit
Nieuwe Niedorp streden wel beide om
het seniorkampioenschap.
Beatrix behaalde de laatste jaren regelmatig een podiumplaats in Noord-Holland, maar als honderdtonner werd nu
slijtage in uier en skelet zichtbaar. Martje daarentegen kreeg de uierprijs van de
dag vanwege de lengte in de vooruier en
de messcherpe ophangband. Bovendien
was Martje, bijna on-Olympics, voorzien
van plat en fijn beenwerk. Het werd beloond met de seniortitel. Voor Beatrix
was een plaats bij het kwartet finalisten
te hoog gegrepen. Stormdochter Vera 723
van Marcel Vriend uit Zuidermeer lukte
dat wel dankzij haar kwaliteitsuier. In
lengte van het skelet kon ze niet tippen
aan Marlinda Holstein Zwarthak 182, een rijzige Lucky Lawrencedochter en stalgenote van de oude Beatrix. In de stand
van de achterbenen moest Zwarthak
haar meerdere erkennen in Wilhelmina
384, een stoere Lucky Mikedochter van
Peter Akkerman uit Westbeemster. De
melkrijkheid van Zwarthak resulteerde
in het reservekampioenschap, de titel
was voor Martje.
Dat Beemster Lagley 41 van Pieter Jan Groot
uit Middenbeemster een plek in de vaarzenfinale zou krijgen, stond als een paal
boven water. De Duplexvaars combineerde een brede voorhand met voldoende
jeugduitstraling en geen vaars toonde
zoveel breedte en lengte in de uier. Ook

de gerekte Kingfarm Holsteins Alida 439 (v.
Lowlands Kramer) ging zonder twijfel
naar de finale. De vaars van Daan en Gerda van Dolder uit Hoogwoud bezat niet
de meeste wigvorm, maar wel een sterke
bovenbouw en stapte vlot door de ring.
Mascoldochter Nellie 85 van vof Van Baar
uit Zuidschermer moest het juist van
haar hoge achterkwartieren en jeugdige
uitstraling hebben. Haar kruis hoefde
niet hellender, maar ze streed nog lang
mee om het eremetaal met Mina 913. De
IJsselvliedt 140-dochter van Anton en
Mathé van Echtelt uit Hoogwoud bloeide
op gedurende de dag en maakte indruk
met haar diepe ribbenpartij. ‘Het winnende vaarzenduo neemt duidelijk afstand van de rest’, aldus Frans-Jan ter
Beek. Hij gaf Lagley het kampioenslint,
de reservetitel resteerde voor Alida.

Lastige middenklasse
Zo duidelijk waren de kampioenes in de
middenklasse niet. Comestar Leaderdochter Stapel 379 van Arjan Oomes uit
De Weere had haar fans dankzij ribdiepte en de hooggedragen uier. Maar daar
was ook Texel Beaty Manon, een zware Eatondochter van René en Ina Boogaard uit
Oosterend, die indruk maakte met het
solide skelet en de sterke ophangband.
Het krachtigste beenwerk bezat zonder
meer de opstandige Martje 125 (v. Win
395) van Keesom. De meest complete koe
in de finale luisterde naar de naam Sonja
21. De Stadeldochter van Trimco de Jonge uit Westbeemster toonde veel hardheid en parallel geplaatste benen. Vooral
haar achteruier trok de aandacht. Het
leverde haar de titel op, vóór de diepe
Stapel 379. De winst voor De Jonge en
Oomes betekende dat alle prijzen in Middenmeer keurig waren verdeeld. l

Beemstar Lagley 41 (v. Duplex),
vaarzenkampioene
Prod.: 2.03 9 281 4,43 3,43 l.l.

Sonja 21 (v. Stadel),
middenkampioene
Prod.: 2.02 474 9273 5,29 3,87 lw 109

Martje 126 (v. Olympic),
seniorkampioene
Prod.: 3.03 324 9656 4,04 3,53 lw 102

Kijk voor een video op www.veeteelt.nl
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