Adrion en Lisette van Beek meest succesvol op wintershow West-Brabant

Titelwinst voor Tetje
Met drie titels en de beste bedrijfsgroep waren Adrion en Lisette
van Beek in Etten-Leur uiterst succesvol. Oud-NRM-reservekampioene Southland Goldwyn Sharon 2 was de publiekslieveling.
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uim honderd koeien in de catalogus
– twintig meer dan in 2011 – en zes
nieuwe inzenders. Als er landelijk gezien
al sprake is van verminderde animo voor
keuringsdeelname, dan was er in EttenLeur in ieder geval geen sprake van.
De vaarzen openden sterk op de wintershow West-Brabant. Alex Borst en Tjebbe
Huybrechts stelden in de finale vijf vaarzen op, waaronder de piepjonge Southland Mil. Belle 105 van Johan en Evelien
van Beek uit Teteringen. De Milliondochter dankte die finaleplek aan haar onberispelijke uier en foutloze bouw, maar ze
was voor een titel letterlijk en figuurlijk
nog te licht.
Van heel andere makelij was stalgenote
Southland Bobbie 20, in 2011 de publiekslieveling in Etten-Leur. Ondanks haar
forse stokmaat was het frame van de
Boltondochter mooi in verhouding. Toch
kon Bobbie niet op tegen De Rith Tetje 204
van Adrion en Lisette van Beek uit Breda.
De jeugdige en gerekte Zestydochter
deed voor de tweede keer een gooi naar
de vaarzentitel. In 2011 moest ze in Etten-Leur én op de CRV Koe-Expo genoegen nemen met de reservetitel, maar nu,
een paar dagen voor ze drooggezet zou
worden, sleepte Tetje alsnog een kampioenstitel in de wacht.
Daar bleef het niet bij voor stal De Rith.
Dankzij de mooie middenhand en de
fraaie uier die voor een fractie bol oogde,
pakte De Rith Lindsay 3 (v. Mr Minister) de
reservetitel. Wekken Hooglaar Jenny, een
heel correcte en vast geuierde Goldwyndochter van Bart en Lars van Loenhout
uit Prinsenbeek, viste achter het net.
Voor Adrion en Lisette van Beek verliep
de show in Etten-Leur sowieso succesvol.
Behalve de dubbelslag bij de vaarzen
wonnen ze de titel beste bedrijfsgroep én
de reservetitel bij de senioren. Die laatste kwam op het conto van Titanicdochter Lindsay, grootmoeder van de eerder
genoemde Lindsay 3.

Lindsay duelleerde met de roodbonte
Tinky Winky (v. George) van Leo Oostvogels uit Nieuw Vossemeer. De vier keer
gekalfde Lindsay blonk uit in stijl, melkrijkheid en achteruierhoogte, terwijl de
degelijke, zes keer gekalfde Tinky Winky
indruk maakte met haar vast aangehechte uier en sterke stap. Vanwege de
extra kalvingen koos de jury voor Tinky
Winky, terwijl Lindsay zilver won.
Zonder meer een vermelding verdient
ook Dora 395. De bijna vijftien jaar oude
Cashdochter van Corné en Anne-Marie
Machielsen uit Prinsenbeek produceerde
inmiddels ruim 11.000 kg vet en eiwit.
Dankzij haar klokgave lijf en sterke uier
drong ze door tot de eindstrijd.

De Rith Tetje 204 (v. Zesty),
kampioene vaarzen
Prod.: 2.01 373 14.718 2,58 3,28 lw 111 l.l.

Volle zus Strider
In de middenklasse was Southland Goldwyn Sharon 2 een vreemde eend in de bijt.
Qua leeftijd had de zesjarige Goldwyndochter van Southland Holsteins gemakkelijk bij de senioren gepast. Toch kwam
ze in de middenklasse uit, omdat de oudNRM-reservekampioene nog slechts twee
keer gekalfd had. Sharon trok zonder
meer de aandacht met haar fraai uitgediepte frame en het droge beenwerk. Dat
leverde haar de titel publiekskampioene
op. Daarmee was haar rol uitgespeeld,
net als die van de jeugdige en puik geuierde Vero Fabienne (v. Jardin) van Vero JES
van René de Jong en Michiel Scherders
uit Molenschot.
Twee koeien bleven over: Duike 240 (v.
Burt) van melkveebedrijf De Brouwer uit
Goirle en Guurtje 255 (v. Goldwyn) van
Van Loenhout. Duike was een sterke
Burtdochter met mooie overgangen in
haar lijf en een lange uier met correct
geplaatste spenen. Ook over de uier van
Guurtje, een volle zus van Eiland Strider,
niets dan lof. De fraai afgewerkte Guurtje toonde meer luxe en openheid dan
Duike. Zij won de titel in de middenklasse met Duike in haar kielzog. l

Guurtje 255 (v. Goldwyn),
kampioene middenklasse
Prod.: 3.05 379 13.407 4,60 3,57 lw 112

Tinky Winky (v. George),
kampioene oudere koeien
Prod.: 5.11 289 11.848 3,73 3,38 lw 104
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