K E U R I N G

NRM-reservekampioene gepasseerd, Wijnker pakt drie van de zes titels

Maartje wint in nat Opmeer
Een grote hoeveelheid regen aan het begin van de keuringsdag
veranderde het terrein van landbouwtentoonstelling Opmeer
van kleur en draagkracht. Toch beleefde de melkveekeuring één
van de kwalitatief beste edities van de afgelopen jaren.
tekst Florus Pellikaan

D

oor ruim 45 millimeter regen kort
voor aanvang van de landbouwtentoonstelling Opmeer viel een groot deel
van het evenement letterlijk en figuurlijk
in het water. De melkveekeuring was een
van de weinige onderdelen die nog wel
door konden gaan, alhoewel de koeien
zich soms met moeite door de modder
bewogen en de juryleden met het water
in hun schoenen de rubrieken keurden.
Het hoge kwaliteitsniveau van de koeien
maakte veel goed en dat begon al bij de
vaarzen. Onder de finalisten was de NRMreservekampioene HBC Goldwyn Daydream
van Jacob Wijnker en Ina van Ark uit
Avenhorn. De ruim ontwikkelde, krachtig gebouwde en ondiep geuierde Goldwyndochter rekende zonder problemen
af met Texel Beauty Pleasure van René en
Ina Boogaard uit Oosterend. De nog erg
verse Sanchezdochter was stijlvol en voorzien van veel upstanding, maar ze miste
nog wat hoogte in achteruier.
Ook de solide gebouwde Carla 344 (v.
Dropshot) van John Wester uit Opmeer
kon Daydream in jeugdvorm en showuitstraling niet volgen. Nog één horde had
Daydream te nemen en dat was Maartje
200. De Goldwyntelg van Marcel van der
Eijk uit Twisk eindigde tijdens de NRM op
een 1c-plek, maar had zich sindsdien ontwikkeld tot een uitgebalanceerde vaars.
Vanwege een vaster aangehechte vooruier, die haar ook het uierlint opleverde, en
meer melkuitstraling verkozen Tjebbe
Huybrechts, Nico Bons en Jacobus Eppinga Maartje terecht boven Daydream.
De middenklasse wist zonder moeite het
hoge niveau van de vaarzengroep vast te
houden. Uit een grote groep finalisten selecteerde het jurytrio Roza 209 (v. Bolivia)
van Jacob Jan Wiering uit Zwaagdijk. De
vaarzenkampioene van 2011 beschikte
over een breed lijf en een lange uierbodem. Ook Beemstar Lagley 41 (v. Duplex)

van Pieter Jan Groot uit Middenbeemster
verdiende met haar diepgeribde lijf en
fraai gevormde uier een plek bij de beste
vier. Roza ontbeerde het echter aan wat
stijl en Lagley aan breedte om aanspraak
te maken op de prijzen.
De strijd om het eremetaal ging tussen
Beemstar Lagley 40 (v. Bolton) van opnieuw
Groot en Future Dream H. Ber 29 (v. Duplex)
van Wijnker. Ber behaalde een 1a-plek op
de NRM en opnieuw showde ze haar fraaitypische skelet en sterke beenwerk.
Lagley 40 stelde daar een ruime ontwikkeling en een fraai beaderde, compacte
uier tegenover. Met name op basis van de
uierkenmerken greep Lagley het goud en
later ook het algemeen kampioenschap.

Maartje 200 (v. Goldwyn),
kampioene vaarzen
Prod.: 2.02 84 2658 3,88 3,41 lw 115 l.l.

Algemeen kampioene onttroond
Bij de senioren had de Future Dreamstal
nog een ijzer in vuur met Sonja 139. De
goed bewaarde Incomedochter vormde
met haar twee stalgenoten ook de beste
bedrijfsgroep. In de individuele strijd
vocht ze zich vanuit een 1b-positie naar de
kampioenstitel door haar hoge achteruier.
Ze onttroonde daarmee de algemeen kampioene van vorig jaar, Marijke 737 (v. Allen)
van Cees de Boer uit Zwaagdijk. Marijke
had zonder twijfel het fraaiste frame van
alle senioren, maar haar beperkte achteruierhoogte liet titelprolongatie niet toe.
Voor het zilver rekende Marijke vanwege
meer capaciteit af met de spijkerharde en
sterk stappende Vera 723 (v. Storm) van
Marcel Vriend uit Zuidermeer.
Een finaleplaats was dit keer ook het
maximaal haalbare voor Martje 126 (v.
Olympic) van Willem Keesom uit Nieuwe
Niedorp. De seniorenkampioene van 2011
toonde zich een complete koe met een
lange uier, maar in vergelijking met de andere kwam ze wat gewicht tekort. l

Beemstar Lagley 40 (v. Bolton),
algemeen kampioene
Prod.: 2.02 478 13.666 5,17 3,91 lw 120

Future Dream H. Sonja 139 (v. Income),
kampioene senioren
Prod.: 5.04 205 8754 4,01 3,48 lw 119 l.l.

Kijk voor een video op www.veeteelt.nl
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