K E U R I N G

Prijzen eerlijk verdeeld tijdens Wintershow Noord-Holland in Middenmeer

Winst voor debutant
Geen dubbelslagen voor één eigenaar of kampioenen die hun
zegereeks voortzetten. Het waren vooral nieuwe koeien en zelfs
nieuwe inzenders die de kampioenslinten veroverden in Middenmeer. Ester 39 won meteen bij haar debuut de middentitel.
tekst Florus Pellikaan

W

ie tijdens de Wintershow NoordHolland direct achter het dranghek wilde staan, moest vroeg zijn en
vooral niet te lang pauzeren. Uniek in
Middenmeer is het talrijke publiek dat
ieder jaar weer op de keuring afkomt.
Door het ontbreken van een vijftal vaak
succesvolle inzenders waren het nieuwe
namen die de prijzen wonnen. Dat gold
bij uitstek voor de middenklasse, waarin
Ester 39 van de debutanten André en Anita Neefjes uit Warder direct het kampioenslint won. De proefstierdochter van
Ohio (v. Duplex) moest in de rubriek nog
plaatsnemen achter B Boukje 766 (v. Niveau) van Aad Blauw uit Hoogwoud. In
de finale imponeerde de brede en hoge
achteruier van Ester nog meer en samen
met haar brede front leverde het haar de
titel op. Voor de ruim ontwikkelde Boukje, die voorzien was van een erg lange
uierbodem, restte de reservetitel.
Bij het kampioensduo had ook Gretha 225
van Klaas en Nico Kaan uit Wieringerwaard niet misstaan. Toch wogen de
kwaliteitsuier en de ribdiepte van de Talentdochter voor de jury niet op tegen
een iets voorzichtige stap. Het finalekwartet werd gecompleteerd door de
spijkerharde Goldwyntelg Kingfarm Holsteins Gusta 310 van Daan en Gerda van
Dolder uit Hoogwoud. Zij kwam voor het
grote werk wat gewicht tekort.
In de seniorenklasse was de bestemming
van de seniorentitel snel duidelijk. Die
ging naar de stijlvolle Tinie 400 (v. Goldwyn) van Jacob Jan Wiering uit Zwaagdijk. Tinie combineerde een fraaie upstanding met een goed aangehechte
melkklier. Ondanks wat vering onder in
de benen was het genoeg voor de titel.
De juryleden Auke Landman en Albert
Prins en aspirant-juryleden Sabine Lodewijks en Bouke Caton verkozen Marijke
92 als Tinies secondante. De Stormatic-
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dochter van Arjan Oomes uit De Weere
was robuust gebouwd en stapte overtuigend. In uiervorm moest ze alleen haar
meerdere erkennen in Simone Fortune (v.
Fortune) van Simon en Eldert de Boer uit
Middelie, die daardoor ook haar fans had
voor een titel. De kampioene van vorig
jaar reikte nu niet verder dan de eervolle
vermelding, maar combineerde haar
puike uier met een fraai melkskelet.
Ook de finaleplaats van Vera 723 van
Marcel Vriend uit Zuidermeer dwong
door haar levensproductie van ruim
85.000 kilo melk respect af. De Stormdochter toonde zich een spijkerharde
melkkoe met een goed bewaarde uier.

Texel Beauty Bridget (v. Mac),
kampioene vaarzen
Prod.: 2.08 59 2223 4,58 3,18 lw 109 l.l.

Danillo’s succesvol
In de dun bezette vaarzenklasse kwam
het nieuws opnieuw van exterieurtopper
Danillo. Zijn dochter Wilhelmina 441 van
familie Akkerman uit Westbeemster
haalde met haar lange uierbodem het
uierlint binnen. Ook haar harmonische
skelet sprak aan, maar in stap overtuigde ze minder. De jury switchte daarom
voor de reservetitel naar Trijntje 355, volgens eigenaar Trimco de Jonge uit Westbeemster eveneens een Danillodochter.
Trijntje had een minder hoge achteruier,
maar showde wel een ruime ontwikkeling en een harde bovenbouw.
Twee nog behoorlijk verse vaarzen maakten ook deel uit van het finaleviertal:
Gwen (v. Peinzer Boy) van Ton Lansbergen
uit Egmond aan den Hoef en Texel Beauty
Bridget (v. Mac) van René en Ina Boogaard
uit Oosterend. Beide vaarzen stapten op
fijn beenwerk en waren ruim ontwikkeld, maar moesten nog ‘breken’ in frame.
Met haar functioneel gevormde kruis en
de ideale mix tussen jeugd en kracht
haalde Bridget de vaarzentitel binnen. l

Ester 39 (v. Ohio),
kampioene middenklasse
Prod.: 2.01 326 8125 3,97 3,45 lw 105

Tinie 400 (v. Goldwyn),
kampioene senioren
Prod.: 3.02 408 13.718 4,89 3,41 lw 120

Kijk voor een video op www.veeteelt.nl
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