K E U R I N G

Families Van der Wind en De Jong verdelen de prijzen in Breukelen

Roodbonte troef Geesje
Met Classicdochter Geesje 100 kreeg de Utrechtse wintershow
een roodbonte publiekskampioene. De sterke Geesje stal menig
zwartbontfokkershart in Breukelen, waar Freek de Jong met zijn
Jankes domineerde in de seniorenklasse.
tekst Jaap van der Knaap
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oodbonte koeien in de zwartbontring. Een niet onomstreden keuze
volgens roodbontliefhebbers, maar keuringsorganisaties hebben soms geen andere keuze vanwege het beperkte aantal
roodbontdeelnemers.
Zo ook in Breukelen tijdens de Utrechtse wintershow UFF, waar de roodbonte
Geesje 100 dapper meestapte tussen haar
zwartbontcollega’s. Door haar balansrijke
frame, haar breed gedragen uier en zeker
ook haar ruime tred had ze supporters bij
zowel rood- als zwartbontfokkers. Sterker
nog, ze won zelfs de titel in de middenklasse. De Classictroef uit de stal van Jan,
Henk en Teus van der Wind uit Woudenberg viel vorig jaar al in de prijzen tijdens
de CRV Koe-Expo in Den Bosch.
In Breukelen gaf de zwartbonte Annie
153 van Freek de Jong uit Montfoort nog
de meeste tegenstand. Goldwyndochter
Annie had weliswaar een hogere achteruier dan Geesje, maar haar late lactatiestadium speelde haar parten in de uierbloei. Annie kreeg de reservetitel vóór
Gerta 1, een Janosdochter met een ruime
middenhand en een sterk beaderde uier
van Van der Wind.
Brienenshof Wijntje 290 bleef steken op
plaats vier. De Talentdochter van Maas
en Gea Merkens uit Cothen was lang en
had een brede en hoge achteruier, maar
bezat een te vlakke kruispartij.
Arjen en Eef Vernooij uit Schalkwijk vielen bij de vaarzen net buiten de prijzen
met Hedra Delta Marie (v. Bertil) en Hoanster Delta Rexona (v. Tequila). Beide waren
robuuste vaarzen, waarbij Marie opviel
met haar harde beenwerk en Rexona
juist vanwege de brede en sterk gedragen uier. Beide misten de laatste afwerking in het frame voor de hoofdprijzen.
Zo was Ingrid 121 (v. Lucky Lawrence)
van De Jong groter en ze bezat een betere
bovenlijn en ribdiepte dan het duo van

Vernooij. Het bleek het opstapje naar het
reservekampioenschap voor Ingrid 121,
ondanks dat ze in uieraanhechting niet
onberispelijk was. Dat was juist wel waar
Jantje 196 in uitblonk. Jantje is een erg
complete dochter van Peinzer Boy uit
de stal van de familie Van der Wind, die
niet zozeer indruk maakte met haar formaat, maar vooral met het fijne beenwerk, voldoende breedte in de borst en
een uier die zowel voor als achter sterk
aangesloten was. Onbetwist stapte Jantje
naar de vaarzentitel.

Jantje 196 (v. Peinzer Boy), vaarzenkampioene
Prod.: 2.01 82 2746 3,87 3,27 lw 102 l.l.

Ophangband maakt het verschil
Freek de Jong was heer en meester in de
seniorenfinale. Zo kwamen uit zijn stal
de sterke Annie 137 (v. Allen) en de fijnere, maar super geuierde Ingrid 108 (v. Instinct), die duelleerden om de plaatsen
drie en vier. Ingrid won vanwege betere
koten en de hogere achteruier, maar in
riblengte moest ze in Breukelen toch
echt stalgenotes Janke 480 en Janke 487
voor laten gaan.
Beide Jankes maakten al deel uit van de
winnende bedrijfsgroep en de naamgenotes blonken vooral uit in framekenmerken. Janke 480 (v. CB Allen) had net
twee maanden ervoor gekalfd, waardoor
ze meer straalde dan Janke 487 (v. Duplex). Janke 487 had krommer beenwerk
en grovere spenen, maar de ophangband
was wel beter zichtbaar. De ophangband
maakte voor de jury het verschil; Janke
487 werd kampioene, Janke 480 haar secondante.
En de publieksprijs? Daarover bestond
geen twijfel, hoe fraaitypisch Janke 487
en Jantje 196 ook waren. De roodbonte
Geesje 100 stal zwart- én roodbontfokkershart en kreeg de titel. l

Geesje 100 (v. Classic), middenkampioene
Prod.: 2.02 521 13.569 4,34 3,48 lw 104

Janke 487 (v. Duplex), seniorkampioene
Prod.: 3.07 429 15.231 3,71 3,24 lw 109

Kijk voor meer bewegende beelden op
www.veeteelt.nl
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