K E U R I N G

Barnkamperstal maakt de dienst uit op drukbezochte Avondbloesemshow

Twee op rij voor Marilyn 194
Met twee titels en een reservetitel verliep de Avondbloesemshow
voor Leo, Artje en Linda de Jong succesvol. Barnkamper Marilyn
194 (v. Shottle) won voor de tweede keer op rij de publieksprijs.
tekst Inge van Drie

W

ie actief wil meekeuren, is op de
Avondbloesemshow aan het goede adres. De drukbezochte keuring in
Zoelen is meer dan een avondje passief
koeien kijken; de organisatie betrekt het
publiek zo veel mogelijk bij de keuring.
Bezoekers wijzen de publiekskampioene
aan en er is een wedstrijd veebeoordelen.
Vier toeschouwers plaatsten de zes beste
vaarzen in exact dezelfde volgorde als
jury Tjebbe Huybrechts. Voor de degelijke, ondiep geuierde Anker-Holstein Flora 99
(v. Mr Durchan Destin) van Wim en Joost
van den Anker uit Maurik en de fijngebouwde Leroy Hillie 123 (v. Ome Harry)
van Hielke en Hanny de Rooij uit Wadenoijen was een finaleplek het hoogst
haalbare. Dat gold ook voor de melktypische Dellia 25 (v. Jannsen) van Tom en
Hendrik-Jan de Jongh uit Lienden.
Ondanks haar vast aangehechte uier legde Dellia het af tegen Willem’s Hoeve Rita
7488 van Dick, Anneke en Wim de Jong
uit Buren. In zijaanzicht was de Prontodochter een fraaie verschijning, maar in
beenwerk en achteruierhoogte kon ze
het niet bolwerken tegen het kampioensduo. De uier van ALH Claudia van
Han van Oort en Henk-Jan van Driel was
ook wel heel fraai: lang, hoog, breed en
vast aangehecht. De gerekte Macdochter
– via haar moeder Bo-Irish Bolton Charity stamt ze uit de familie van Ralma Juror Faith – beschikte daarnaast over prima beenwerk. Ondanks een wat ondiepe
eerste rib wist ze De Rith Cinderella 23A
te verslaan. De krachtige Shottledochter
van Dick van Deelen uit Zoelen won het
zilver dankzij haar soepele pas en sterke
frame met een prima kruisconstructie.
Tijdens de finale van de tweedekalfskoeien riep Huybrechts de open gebouwde
en sterk geuierde Helen 137 (v. Colombo)
van Coby en Gerard Sturkenboom uit
Buurmalsen officieus uit tot beste roodbonte. Ze drong als enige roodbonte
door tot de eindstrijd. Helen eindigde

vóór de fijngebouwde, melktypische Willem’s Hoeve Rita 8237 van De Jong uit Buren, maar voor het eremetaal koos Huybrechts twee andere koeien: Malderick Annele 411 (v. Goldwyn) van Jos en Ans van
Rooijen uit Maurik en Barnkamper Marilyn
252 (v. Bolton) van Leo, Artje en Linda de
Jong uit Beusichem. Marilyn won in
2010 al de vaarzentitel in Zoelen. Na een
lange eerste lijst kalfde ze recent voor de
tweede keer, terwijl de royaal ontwikkelde, stijlvolle Annele al bijna tien
maanden aan de melk was. Dankzij haar
ruim gebouwde skelet en hoge en brede
achterkwartieren zette Marilyn Annele
op een zijspoor. Het goud ging naar Marilyn, het zilver naar Annele.

ALH Claudia (v. Mac), kampioene vaarzen
Prod.: 2.07 33 1220 4,77 3,05 lw 105 l.l.

Volle zus van fokstier Marathon
De Barnkamperstal maakte in Zoelen de
dienst uit. Bij de senioren waren ze met
twee koeien present in de eindstrijd: Marilyn 239, opnieuw een Boltondochter, en
Marilyn 194 (v. Shottle), de volle zus van
Barnkamper Marathon. Een van hun
concurrentes was K&L Deligthful, een sterk
geuierde Wildmandochter van De Jong
uit Buren met veel kwaliteit in haar skelet. Ook de oudste koe van de keuring, de
bijna twaalf jaar oude Rivervalley Convincer
Naoma (v. Convincer) van Van den Anker,
gaf goed partij met haar fraai bewaarde
lijf en sterk opgehangen uier.
Toch delfden Delightful en Naoma het
onderspit. De zes jaar oude Marilyn 194
toonde mooie overgangen in haar frame
en pronkte met een fraaie achteruier.
Haar bijna twee jaar jongere stalgenote
Marilyn 239 was krachtig in de bovenbouw en sterk in het beenwerk. De extra
lactaties van Marilyn 194 en de iets netter afgewerkte uier gaven de doorslag.
Voor de tweede keer op rij won de Shottledochter de seniortitel én het publiek
riep haar uit tot Miss Betuwe. l

Barnkamper Marilyn 252 (v. Bolton),
kampioene tweedekalfskoeien
Prod.: 1.11 655 18.759 3,94 3,44 lw 114

Barnkamper Marilyn 194 (v. Shottle),
kampioene senioren
Prod.: 5.01 311 11.757 4,46 3,14 lw 99

Kijk voor een film op www.veeteelt.nl
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