K E U R I N G

Alpha prolongeert algemeen kampioenschap op Drentse wintershow

Nieuwe stek, zelfde kwaliteit
Met drie van de zes kampioenstitels én de winnende bedrijfsgroep waren Roelof en Ina Krikken de succesvolste inzender op
de Drentse wintershow. Op de nieuwe locatie in Pesse prolongeerde Igniterdochter Alpha het algemeen kampioenschap.
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p de CRV Koe-Expo had Ard Gunnink uit Ommen haar rust gegund,
nu stond Mariegold er weer. Hoewel nog
jong kan de Goldwyndochter al een
mooie erelijst overleggen met onder meer
een derde plek in de NRM-finale en een
reservetitel op de HHH-show. Zou ze op
de Drentse wintershow opnieuw hoog
kunnen eindigen? Met haar mooie lichaamsbouw en haar vast aangehechte,
fraai beaderde uier maakte ze zeker kans
bij de vaarzen.
Dat gold ook voor Nippon Gorgeous. De
Deense Goldwyndochter van Theo van
Vliet uit Nieuwlande viel op de CRV KoeExpo eind januari net buiten de prijzen.
Nu bleef ze dankzij haar surplus aan
lengte en hoogtemaat vóór Bontje 450,
een Goldwyndochter van Jan en Ria
Haandrikman uit Beilen. Uiterst correct
was Bontje, met droog beenwerk en een
puike uier. Vooral dat laatste bracht haar
voordeel ten opzichte van de jongste
vaarzenfinaliste Ord Dronto (v. Pronto) van
Adrie en Martijn de Jonge uit Wetering.
Heel lang hoefden juryleden Alex Borst
en Jacobus Eppinga niet na te denken.
Nippon Gorgeous kreeg het reservelint,
Mariegold werd onbetwist kampioene.

Van Beilen naar Pesse
Jarenlang troffen de Drentse keuringsdeelnemers elkaar in Beilen. Dit jaar
vond de wintershow onderdak in Pesse.
Het aantal bezoekers op de nieuwe locatie hield niet over, maar de kwaliteit van
de koeien was als vanouds.
In de breedte was de middenklasse sterk
bezet. Dat was onder meer te danken
aan Theo van Vliet. Hij drong met twee
koeien door tot de eindstrijd. Van dat
tweetal kwam de jeugdige Giessen Rozalena 28 (v. Talent) het minst ver. Zij eindigde als vijfde net achter uierkampioene
Aaltje 254 van Martijn Zandstra uit Rui-

nerwold. De vrijwel foutloze Goldwyndochter miste de kracht en capaciteit
van de drie overgebleven finalisten.
Giessen Charity 14 (v. Duplex) was de tweede troef van Van Vliet. De sterke en gerekte Duplextelg kreeg fel tegenstand
van twee koeien van Roelof en Ina Krikken uit Echten, die deel uitmaakten van
de winnende bedrijfsgroep. De volwassen Tellingen Rafaela, alweer een Duplexdochter, imponeerde met haar hoog en
vooral breed aangehechte achteruier.
Stalgenote Tellingen Esmeralda 33 (v. Shottle) was heel compleet. Ze liet mooie
overgangen in haar lichaam zien en haar
uier oogde naarmate de dag vorderde
steeds fraaier. De finale werd een dubbelslag voor Krikken, met Esmeralda op
één en Rafaela op twee.
De koek was nog niet op voor de Krikkens. Bij de senioren gooiden ze hoge
ogen met Tellingen Esmeralda 27. In de rubriek eindigde de forse Allendochter nog
op de derde plek, maar ’s middags stevende ze de sterk stappende Margje 141
van Martie en Linie Hoogeveen uit Vledderveen voorbij. De Bookiedochter was
in 2008 nog algemeen kampioene.
Nog een oud-kampioene liep in de ring.
Veenhuizer Zadia (v. Jesther) van Olf en Jannes Uineken uit Dalen – in 2006 vaarzenkampioene – won met ruim 80.000 kg
melk de productieklasse; haar uier was
nog altijd royaal boven de hak.
De Krikkens kwamen met Esmeralda
heel dichtbij, maar het bleef bij een reservetitel. Het kampioenschap werd een
prooi voor Alpha van Gert-Jan en René
van der Haar uit Den Velde. Met haar
fraaitypische lijf, de mooi beaderde en
hoog gedragen uier en het droge beenwerk prolongeerde de Igniterdochter bovendien het algemeen kampioenschap. l

Alpha (v. Igniter), algemeen kampioene
Prod.: 5.00 168 9815 3,61 3,07 lw 130 l.l.

Tellingen Esmeralda 33 (v. Shottle), kamp. jong
Prod.: 2.00 310 9716 4,57 3,47 lw 118

Mariegold (v. Goldwyn), kampioene vaarzen
Prod.: 2.03 297 7957 4,69 3,38 lw 113 l.l.

Kijk voor een film op www.veeteelt.nl
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