K E U R I N G

Jurordochter Wilhelmina 358 wint voor de vijfde keer de Piet Ponsprijs

Lenteshow in Noordeloos
Vanwege de kou verplaatste de Zuid-Hollandse Federatie haar
jaarlijkse show van begin februari naar eind maart. Winter- of
lenteshow: voor Wilhelmina 358 maakte het weinig verschil.
Voor de vijfde keer sleepte ze de Piet Ponsprijs in de wacht.
tekst Inge van Drie
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Emeraude (v. Goldwyn), kamp. vaarzen
Prod.: 2.03 227 7984 3,93 3,23 lw 128 l.l.

Margriet 333 (v. Goldwyn), kamp. middenklasse
Prod.: 2.01 320 9467 3,60 3,29 lw 99

Wilhelmina 358 (v. Juror), algemeen kamp.
Prod.: 9.10 300 16.696 3,30 3,06 lw 142 l.l.
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en blik in de catalogus was amper nodig. De invloed van Shottle was duidelijk zichtbaar in de vaarzenfinale op
de FVZH-wintershow in Noordeloos, die
vanwege de kou uitgesteld was tot eind
maart. Drie spierwitte vaarzen maakten
hun opwachting. Twee stamden rechtstreeks af van vader Shottle, HBC Jolda 5
en HBC Darla 55 van Schep Holsteins uit
Bergambacht. Jolda maakte indruk met
haar fraaie skelet en sterke beenwerk,
terwijl bij Darla de hoog en breed aangehechte achteruier in het oog sprong.
De derde vaars was Cobi 72. De proefperiodedochter van Aurora Ormsby – inderdaad, een zoon van Shottle – van Wout,
Wouter en Daniël de Bruin uit Giessenburg won eerder de CRV Koe-Expo en
was inmiddels ruim in conditie, maar
vanwege haar sterke bouw en puike uier
maakte ze opnieuw kans op eremetaal.
In de eindstrijd was de jongste deelnemer Wekken-Holstein Guurtje 286 een
vreemde eend in de bijt. In haar stamboom kwam Shottle niet voor. De Frontrunnertelg van Cees van der Wekken uit
Maasdam oogde nog smal, maar toonde
wel lengte, jeugd en een ondiepe uier.
Van de buitenkant was niet zichtbaar
dat ook de vijfde finaliste, Emeraude, over
Shottlegenen beschikte. De zwarte Goldwyndochter van Jan Kolff uit Woudrichem – hij kocht haar na haar zege op
de Space – stamt uit een Shottlemoeder.
Met haar hoge achteruier, brede kruis
en lange lijf was zij de favoriet van eenmansjury Tjebbe Huybrechts, die Cobi
tot haar secondante benoemde.
Kwam het kampioensduo bij de vaarzen
uit de oudste rubriek, in de middenklasse selecteerde Huybrechts juist twee
tweedekalfskoeien. Dat betekende dat
de drie keer gekalfde Lijsje 179 van Arie
Wouter en Kees de Groot uit Everdingen
buiten de prijzen viel. De Tiamodochter

won wel haar rubriek. Dankzij haar
lengte, haar vlotte pas en de vast aangehechte uier rekende ze af met de harmonisch gebouwde Ina 25 (v. Stormin Norman) van Cees de Groot uit Zoetermeer.
Met Wekken-Holstein Carla 109 (v. Hole in
One) van Van der Wekken en Margriet
333 (v. Goldwyn) van De Bruin hield
Huybrechts twee koeien over die al vaker in de prijzen vielen. Margriet kwam
opnieuw sterk voor de dag met haar
vrouwelijke uitstraling en fraaie melkklier met nauw geplaatste spenen en
een scherpe ophangband. Vanwege iets
meer rek en een betere botkwaliteit verkoos Huybrechts Margriet boven Carla,
een compact gebouwde Hole in Onedochter met mooie verhoudingen in
haar frame en een sterke uier.

Puntgaaf in lijf en uier
Van der Wekken deed ook bij de senioren een gooi naar de titel met WekkenHolstein Carla 97. De fraai geuierde Talentdochter kreeg fel tegenstand van
Jansje 346 (v. Champion) van de familie
Pellikaan uit Meerkerk. Vooral in frame
was Jansje sterk: haar upstanding, openheid en gewelfde ribben imponeerden.
Toch legden Carla en Jansje het af tegen
twee koeien van Teus van Dijk uit Giessenburg: Wilhelmina 401 en Wilhelmina
358. Huybrechts noemde Wilhelmina
401 een voorbeeldkoe in melktype. Hij
roemde haar prachtige wigvorm, de
open bouw en de brede achteruier. Desondanks moest de Jamestelg genoegen
nemen met zilver. Wilhelmina 358 bleek
onverslaanbaar. De bijna elf jaar oude
Jurordochter, die ruim 120.000 kg melk
produceerde, was nog puntgaaf in lijf en
uier. Ze won de seniortitel en pakte even
later – voor de vijfde keer in haar carrière – ook de Piet Ponsprijs, de prijs voor
het algemeen kampioenschap. l

