K E U R I N G

Sterk optreden Alex Verwaijen op Dierenshow Drenthe in Beilen

Drents goud voor Mariegold
Winst bij de bedrijfsgroepen, de vaarzentitel én de reservetitel
in de middenklasse. Voor Alex Verwaijen verliep de Dierenshow
Drenthe in Beilen bijzonder succesvol. Ard Gunnink sleepte met
Mariegold het algemeen kampioenschap in de wacht.
tekst Inge van Drie
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oor de vierde keer in haar tweede
lactatie nam Mariegold van Ard Gunnink uit Ommen deel aan een keuring.
De Goldwyndochter voelt zich op een
keuring als een vis in het water. Aan de
balie ligt ze rustig te herkauwen en eenmaal in de ring heft ze haar kop en stapt
ze zelfverzekerd rond.
Mariegold had onlangs op de NRM nog
een reservetitel gewonnen. Dat schiep
verwachtingen. Maar of Mariegold er op
de Dierenshow Drenthe in Beilen nu met
kop en schouders bovenuit stak? Nee, eigenlijk niet. Dat kwam vooral door het
verrassend sterke optreden van Hendrika
36 (v. Goldwyn) van Alex Verwaijen uit
Beilen. Qua beenwerk had Hendrika een
streepje voor. Ook in zijaanzicht oogde
Hendrika uiterst fraai en ze beschikte
over een puike uier die achter hoog en
breed was aangehecht. Maar Mariegold
won eerder op de dag al de uierprijs en
toonde iets meer lengte in haar prachtig
uitgebalanceerde lijf. Met lichte voorsprong won zij het goud in de middenklasse én het algemeen kampioenschap.
Voor Hendrika restte zilver.
Achter het Goldwynduo legde Giessen Praline 2 van Theo van Vliet uit Nieuwlande
beslag op het brons. De gerekte en fraai
geuierde Mr Burnsdochter rekende vanwege een beter kruis af met Naponee 9 (v.
Toystory) van Verwaijen. Weliswaar was
Naponee niet de grootste van het stel,
maar met haar brede en sterk opgehangen uier en de diepe middenhand verwees ze de melktypische en lange Koepon
Rest Klaske 48 (v. Restha) van het Koeponbedrijf uit Feerwerd naar de vijfde plek.
De negende editie van de Dierenshow
Drenthe was met amper zestig melkkoeien in de ring matig bezet. Bij de senioren kwam het flink uitgedunde deelnemersveld op slechts negen deelnemers.
In de finale kwam Boon-Apart ter Beek Glen-

da van de familie Meppelink uit Dalen
daar nog bij. De Shottledochter was in
haar rubriek abusievelijk ingedeeld in de
middenklasse. Die wisseling van categorie leverde Glenda profijt op. Dankzij
haar enorme , haar upstanding en de ondiepe uier, kreeg ze een eervolle vermelding bij de senioren.
Functioneel ijzersterk was Apina Fortunedochter New Moore Cobie 3246 van de
familie Withaar uit Nijeveen. Met haar
kwalitatief sterke uier met nauw geplaatste spenen en haar vlotte stap sleepte ze in Beilen de reservetitel in de wacht.
Die titel kwam in 2011 nog op naam van
SD Janice van Jan en Arjan Scholten uit
Nieuw Roden. Dit keer was de negen jaar
oude Jamesdochter, die in maart 2011
voor het laatst kalfde, oppermachtig.
Dankzij de mooie verhoudingen in haar
krachtige frame won ze de seniortitel.

Groningse vertegenwoordigsters
Zonder meer de succesvolste inzender in
Beilen was Alex Verwaijen. Hij won de
reservetitel in de middenklasse, stelde
de winnende bedrijfscollectie samen én
boekte de overwinning bij de vaarzen.
Voor die laatste titel was Hendrika 39 verantwoordelijk. Met haar vrouwelijke uitstraling, haar correcte bouw én de mooie
kwaliteitsuier eindigde ze vóór reservekampioene Marie 356 (v. Goldwyn) van
Jan en Ria Haandrikman uit Beilen. Marie toonde meer ribwelving en jeugd dan
de volwassen Koepon Milln Classy 54 (v. Million) van het Koeponbedrijf.
De in uier en benen onberispelijke Classy
was niet de enige Groningse vaars in de
eindstrijd. Ook de jeugdige, wel Drents
gefokte Giessen Debby 101 van Jan Schalk
uit Garrelsweer trad daarin aan. Als
jongste deelnemer haalde de ondiep geuierde Goldwyndochter een verdienstelijke vierde plaats. l

Hendrika 39 (v. Goldwyn),
kampioene vaarzen
Prod.: 2.00 243 7247 4,52 3,46 lw 106 l.l.

Mariegold (v. Goldwyn),
algemeen kampioene
Prod.: 2.03 567 13.711 5,03 3,53 lw 109

SD Janice (v. James),
kampioene oude koeien
Prod.: 8.01 477 18.284 4,91 3,63 lw 174 l.l.
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