K E U R I N G

HHH-kampioenes vervolgen zegetocht op Drentse wintershow

Janice oppermachtig
De kwaliteit van de dieren was op de Drentse provinciale zoals
vanouds hoog in zowel de breedte als de top. Titelprolongatie
was er voor Tellingen Esmeralda 33, maar het algemeen kampioenschap ging met overmacht naar SD Janice.
tekst Florus Pellikaan

D

e Drentse veeteeltstudieclubs grepen het twintigjarig jubileum van
hun wintershow aan voor veranderingen. Voor het eerst maakte jongvee deel
uit van de keuring in Pesse die ook werd
verschoven naar de zaterdag. Helaas viel
de publieke belangstelling nog altijd tegen en dat was jammer gezien de kwaliteit van de dieren, zowel in de breedte
als in de top.
Al direct bij de vaarzen hadden de juryleden Anne Kalsbeek en Zwedenemigrant
Albert Kuiper een zware taak. Ze selecteerden de chique Marie 356 (v. Goldwyn)
van Jan en Ria Haandrikman uit Beilen
en de breed gebouwde en breed geuierde
New Moore Mina 952 (v. Goldwyn) van familie Withaar uit Nijeveen voor de finale. Het eremetaal was voor het duo alleen te hoog gegrepen. Marie kwam wat
welving in frame tekort en de voorspenen van Mina stonden aan de brede kant.
De reservetitel ging daarom naar een andere Goldwyntelg: de spijkerharde, fijn
gebouwde en vlot bewegende Hendrika 39
van Alex Verwaijen uit Beilen. In kruisvorm kon ze de uiteindelijke kampioene
New Moore Esmeralda 38 niet volgen. De
O Mandochter van familie Withaar had
op de HHH-show al de reservetitel gewonnen en was met haar lange frame,
combinatie van jeugd en kracht en kwaliteitsrijke melkklier iedereen de baas.
Ook maakte ze deel uit van de winnende
bedrijfsgroep van Withaar.

Esmeralda op herhaling
Zoals wel vaker in de huidige reeks wintershows was ook in Pesse de middenklasse het sterkst bezet. De roodbonte
Reiertjeshoeve Geertje 407 van familie Haandrikman schaarde zich brutaal bij de
beste vier. De kwaliteitsrijke Talentdochter liet veel jeugd in frame en uier zien,
maar kon in beengebruik sterker. Roelof
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en Ina Krikken uit Echten hadden twee
kandidaten in de finale, waaronder Tellingen Kaylé 2. De Instinctdochter had een
aansprekend front en een lange vooruier, maar de achteruier moest wat hoger. Dat was bij haar stalgenote Tellingen
Esmeralda 33 (v. Shottle) wel dik in orde
en ze combineerde dat met een stijlvol
skelet, mooie overgangen en een vlotte
stap. De kampioene van vorig jaar had in
Mariegold (v. Goldwyn) van Ard Gunnink
uit Ommen echter een geduchte concurrente om de titel. Mariegold won recent
op de wintershow in Zwolle en weer
showde ze haar uitgebalanceerde, fraai
gewelfde frame en lang aangehechte
uier. Mariegold droeg alleen haar staart
wat hoog en dat vertekende haar kruisconstructie. De jury beloonde daarom
Esmeralda met titelprolongatie.
Bij de senioren was het kampioenslint in
Pesse al snel vergeven. SD Janice van Jan
en Arjan Scholten uit Nieuw Roden
maakte eind vorig jaar al indruk met
haar reservetitel op de HHH-show. In de
eigen provincie was de Jamesdochter oppermachtig door haar lange uierbodem,
wat Janice ook het uierlint opleverde, en
de fraaie combinatie van rastype en
kracht. De strijd om de reservetitel was
spannender en werd uiteindelijk beslecht in het voordeel van Vledders Koba 2
(v. Foundation) van Gerard Worst uit
Vledder. Koba toonde zich een lang gelijnde koe met een lange vooruier. Op dit
laatste punt troefde ze de kwaliteitsrijke
New Moore Cobie 3246 (v. Fortune) van familie Withaar af. Het finalekwartet werd
gecompleteerd door de krachtige, maar
iets kort geuierde Tellingen Esmeralda 23 (v.
Stormatic) van familie Krikken.
Voor het algemeen kampioenschap twijfelde de jury geen moment en koos voor
Janice die hiermee een succesvol keuringsjaar bekroonde. l

New Moore Esmeralda 38 (v. O Man),
kampioene vaarzen
Prod.: 2.05 163 5313 4,11 3,50 lw 129 l.l.

Tellingen Esmeralda 33 (v. Shottle),
kampioene middenklasse
Prod.: 3.00 419 13.631 4,76 3,48 lw 108

SD Janice (v. James),
algemeen kampioene
Prod.: 6.01 402 14.852 4,83 3,81 lw 150
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