K E U R I N G

Baxterdochter Bea 111 is de mooiste op de Zuid-Hollandse Eilanden

Smaakmakers achter de dijk
Op een steenworp afstand van de woonhuizen, te midden van
het nieuwsgierige publiek van Hellevoetsluis, is Bea 111 tot
algemeen kampioene gekroond. De koe van de familie Hoftijzer
klopte daarmee de regerend kampioene van 2011.
tekst Tijmen van Zessen

D

e fruitoogst gooide bijna roet in het
eten van Jaap en Adwin Swank. De
melkveehouders uit Nieuw-Beijerland
hadden aanvankelijk verwacht druk te
zijn in het fruit en dat maakte een deelname aan de keuring van Hellevoetsluis
wel erg lastig. Op het nippertje meldden
ze zich aan met onder meer Jantje 82 (v.
Joshua), een koe met een prachtig skelet,
een brede kruispartij en een hoge achteruier, maar met even platte klauwen.
Ze versloeg in de middenklasse haar robuuste stalgenote Frida 117 (v. Beetster
Matrix) door haar betere kruisligging.
Vanwege meer capaciteit rekende ze ook
af met Hilda 19 (v. Talent), een spijkerharde koe van Bert Poot uit Rockanje.
Meer uitstraling had Wekken-Holstein
Guurtje 280 (v. Goldwyn) van Cees van der
Wekken uit Maasdam. Het spijkerharde
beenwerk van de volle zus van fokstier
Eiland Strider was voorzien van een
mooie botstructuur en haar uier toonde
een mooie bodemlengte. Haar stalgenote
Wekken-Holstein Carla 109 (v. Hole in One)
wist daar nog een schepje bovenop te
doen met een subliem aangehechte vooruier en een diepere eerste rib.
Maar het meeste gewicht in de schaal
legde Baxterdochter Bea 111. Met een attente kop en glasharde benen paradeerde de jeugdige tweedekalfskoe door de
ring. Jan, Ineke en Jan-Willem Hoftijzer
uit Zwartewaal zagen hun gerekte koe al
winnen in haar rubriek van Goldwyndochter Torenzicht Wietske 221. Een harde
jonge koe van Wim en Christian Francke
uit Grijpskerke. In het zicht van de finish
was het de soepel bewegende Bea die als
eerste over de streep ging, met in haar
kielzog Jantje 82, de koe van Swank.
In de jeugdklasse was Cees van der Wekken heer en meester. Wekken-Holstein
Guurtje 286 (v. Frontrunner) kwam met
haar correctheid in bouw al snel boven-

drijven. Ze deed wel laatrijp aan, maar
had een uier met veel kwaliteit, droge
benen en een ideale kruisbouw. Guurtje
bleef de krachtige Survivordochter Marie
40 van Kommer, Maaike en Marko Tanis
uit Goedereede voor. De kordaat stappende Marie viel net buiten de prijzen,
maar rekende nog wel af met de correct
geuierde Vrij Zwanenburg Mathilde 9165 (v.
Joshua) van Ad en Iet Wouters en Jaap en
Anneke Riemens uit Grijpskerke.
Het kampioensduo kwam weer uit de stal
van Van der Wekken. Hij zette zijn troef
in met Wekken-Holstein Hooglaar Jenna. De
Goldwyntelg blonk uit met een evenredig
gevormde uier die vast zat aangehecht.
Vooral dankzij meer macht maakte ze het
verschil, ze won de juniorentitel, de reservestek was voor Guurtje.

Wekken-Holstein Hooglaar Jenna (v. Goldwyn),
kampioene junioren
Productie: 2.02 240 7630 4,42 3,59 l.l.

Kampioene 2011 onttroond
De algemeen kampioene kwam uit de
middenklasse; Bea 111 stak de seniorkampioene de loef af. Niettemin was het
niveau van de oudere koeien uitstekend.
Hoftijzer haalde ook een Joshuatelg van
stal; Gerda 142 manifesteerde zich met
veel elan en een hoog aangehechte en
lange uier, die voorin beter aan de buikwand mocht vastzitten. Tegen Frida 85 (v.
Boss Iron) moest ze het echter afleggen.
Frida maakte indruk met een hoge achteruier, een goede kruisbouw en droog
beenwerk. Zo veel indruk zelfs dat de koe
van Swank ook regerend kampioene
Wekken-Holstein Carla 97 achter zich liet.
De muurvaste vooruier van de Talenttelg
imponeerde, maar ze verkeerde niet in
optimale keuringsconditie. Van der Wekken oogstte met Carla nu de reservetitel.
Het fruit van Swank zal hem goed smaken: met zijn tweede titel kon hij tevreden naar huis. l

Bea 111 (v. Baxter),
algemeen kampioene
Productie: 2.03 351 12.778 3,93 3,03

Frida 85 (v. Boss Iron),
kampioene senioren
Productie: 6.10 349 13.297 4,37 3,29

Kijk voor een video op www.veeteelt.nl
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