K E U R I N G

Ammerlaan en De Groot keren huiswaarts
met elk drie Vebo-titels op zak

Vebo jubileert
Het leek wel een jubileumcadeau: de 75e editie van de Vebotentoonstelling werd verwend met één van de spaarzame zomerse
dagen uit 2011. De keuring in het Zuid-Hollandse Rijpwetering
had met name in de middenklassen puike kampioenes.

Pieta 40 (v. Goldwyn),
kampioene vaarzen zwartbont
Prod.: 2.00 92 3761 3,38 2,91 lw 115 l.l.

tekst Tijmen van Zessen

O

nder een strakblauwe hemel in
Rijpwetering waren niet alleen de
naar Schiphol afdalende vliegtuigen de
blikvangers. De koeien die zich aandienden voor de 75e Vebo-tentoonstelling
trokken niet minder de aandacht. Wat
te denken van de zwartbonte melkvaars
Pieta 40? De Goldwyndochter van Jan en
André van Stralen uit Alphen aan den
Rijn vertoonde in totaliteit veel kwaliteit; haar melkklier was soepel en vast
aangehecht, maar hoefde voor een vaars
niet royaler. De platte botstructuur in
haar benen gaf blijk van kracht.
Grover in beenwerk maar evenzeer harmonieus in frame was de Stol Jocdochter
Aurora Frisia 23 van Paul en Hein Verkley
uit Hazerswoude Dorp. Frisia stamt uit
dezelfde koefamilie als de recent doorgekomen fokstier Aurora Ormsby. Ze was
net even te vers in lactatie om Wietske
109 (v. Rudolph) van het podium te houden. Deze vaars van de familie Hoogerbrugge uit Woubrugge had een betere
kwaliteit benen en een prima kruisbouw.
Wietske greep de reservetitel, maar
moest haar meerdere erkennen in de
meer stralende Pieta 40.
In de middenklasse opnieuw een imponerende Pieta van Van Stralen. Pieta 38
(v. Timer) had een sublieme uier, maar
mocht op stand sterker zijn in de lendenen. Daarom kreeg ze klop van Mientje
259 (v. PS Shogun), een sterk stappende,
brede koe van Leo en Aad Ammerlaan
uit Schipluiden. Mientje maakte het
Stormin Normandochter Ina 25 nog knap
lastig. Maar de spierwitte en zeer correct
geuierde pupil van Cees de Groot uit Zoetermeer was voor Mientje een maatje te
groot. Met haar fraaie rib en droge benen was ze de terechte kampioene.
Het was voor zowel De Groot als Ammer-
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laan de opmaat naar een prijzenslag. De
Groot won in de seniorenfinale de reservetitel met Willemien 40 (v. Captain), een
zeer correcte koe met een hoge achteruier en een makkelijke stap. Kampioene
werd Friesian-Koop Dina 103 (v. Allen), een
makkelijk stappende koe van Winfried
Kompier uit Leimuiden. Ze was in elk opzicht in balans en voorzien van een vast
aangehechte uier, ook al had ze niet vaker dan drie keer gekalfd.

Mijlpaal in het zicht
In de roodbontrubrieken vervolgden
Ammerlaan en De Groot het succes. Ammerlaan bemachtigde in de middenklasse het kampioenslint met de zeer fraaie
Dorina 37 (v. Thunder van de Wilg). Ze
was een raskoe pur sang; ze etaleerde
een brede, hoog gedragen uier en een
evenwichtig gevormd skelet. Haar benen
waren mooi van stand en kwaliteit, net
als die van reservekampioene Grada 84 (v.
Kian). Deze krachtige koe van Jan Aantjes uit Streefkerk was eveneens mooi in
verhouding.
Ammerlaans derde titel kwam opnieuw
op het conto van een Dorina. De zevendekalfs Dorina 13 (v. Delta 863 Bluejay)
presenteerde een prima bewaarde uier
en dito beenwerk. De fors uitgezwaarde
koe had op een paar druppels na de mijlpaal van 100.000 kilo melk bereikt. Vanwege meer lengte in de vooruier was Ruyterveld Ri Betje 295 haar echter de baas. De
harde Creylodochter van familie Van de
Paauw uit Vreeland was harmonieus en
uitgerust met een optimale kruisconstructie. Het bracht haar een gouden
plak, het zilver was voor Dorina, die nog
wel afrekende met Aantjes’ jeugdige vijfdekalfsdochter Sien 52 (v. Stadel).
Ook Cees de Groot ging naar huis met

Ina 25 (v. Stormin Norman),
kampioene middenklasse zwartbont
Prod.: 2.03 363 9029 3,53 3,19 lw 99

Dorina 37 (v. Thunder van de Wilg),
kampioene middenklasse roodbont
Prod.: 2.02 465 16.032 4,25 3,63 lw 145

drie titels op zak. Joke 2 (v. Fradon Jet)
manifesteerde zich in de juniorencategorie met een vast aangehechte uier met
veel bodemvrijheid. Ze stapte op droge
benen en verdiende op basis van een
meer stijlvolle bouw de voorkeur boven
Reddie 4 (v. Spencer), een vaars van Nico
Captein uit Zoeterwoude die zeer degelijk was en kordaat door de ring stapte. l
Kijk voor bewegende beelden op www.veeteelt.nl
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