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NRM-kampioene Barendonk Brasilera 12 zegeviert op Midsummer Dairy Show

won de harmonisch gebouwde en even
royaal geuierde Liza de reservetitel bij de
senioren, nu moest ze genoegen nemen
met een eervolle vermelding.

Rood overtroeft zwart
Spijt van hun bezoek kregen kijkers op de tweede Midsummer
Dairy Show niet. Met name het niveau bij roodbont was buitengewoon hoog. NRM-kampioene Brasilera 12 won het algemeen
kampioenschap, maar de publieksprijs was voor Saskia (v. Elayo).
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elrood zaagsel, prima geluid, extra lampen. De organisatie van de
Midsummer Dairy Show wilde de tweede editie van de avondkeuring graag nog
meer cachet te geven. Maar niet alles
heeft een organisatie zelf in de hand.
Het blijft altijd afwachten hoe het niveau is van de aanwezige dieren. Wat dat
betreft was er geen reden tot klagen. Met
name de roodbontkeuring in Schijndel
was van een buitengewoon hoog niveau.
Dat was niet alleen te danken aan het optreden van NRM-kampioene Barendonk
Brasilera 12 van Barendonk Holsteins van
de familie Hermanussen uit Beers. Natuurlijk, de Classicdochter zette de toon
met haar lange, sterk ontwikkelde lichaam, de puike uier en het sterke beenwerk. Maar haar concurrenten in de
vaarzenfinale roodbont gaven flink tegenspel. Zo beschikte Aaltje 1274 (v. Savard) van Vreba Melkvee uit Vredepeel
over een breed en hoog aangehechte
uier en een fraaie middenhand met een

diepe eerste rib. Ook Moerhoeve Gonda 158
(v. Egano) van John van der Aa uit SintMichielsgestel mocht er zijn. Ze was een
krachtige vaars met een sterke bovenbouw en een brede uier. Brasilera won de
strijd, met Aaltje in haar kielzog. Om het
hoge niveau van de vaarzen te onderstrepen: Brasilera won ook het algemeen
kampioenschap.

Een jaar lang droog
In de middenklasse bleef het niveau onverminderd hoog. Het kostte de jury
zichtbaar moeite om de vier finalisten
terug te brengen tot drie. Na rijp beraad
moest Barendonk Emma 192 (v. Classic) van
de familie Hermanussen het veld ruimen. In uier was ze wellicht minder
sterk dan haar opponenten Jans 126 (v.
Kojack) van Peter-Jan en Frans van der
Aa uit Gemert en Bonhill Warsi 58 (v. Metallica) van Wil Bongers uit Kessel, maar
in frame kon ze de concurrentie goed
aan. Jans 126 en Warsi 58 streden samen

om de reservetitel. Warsi was een
krachtpatser met een hoge achteruier en
een iets te hellend kruis. De degelijke
Jans was weliswaar niet de allergrootste,
maar bij het vorderen van de avond imponeerde haar uier steeds meer. Dat leverde haar de reservetitel op.
Het aanwijzen van de kampioene leverde
de jury minder hoofdbrekens op. Van
meet af aan was duidelijk dat die titel in
de middenklasse naar Saskia zou gaan.
De harmonisch gebouwde Elayodochter
van Wim Janssen en Jan van den Braak
uit Balgoij – ze stond een jaar lang droog
– straalde veel melk uit en beschikte
over een soepele uier en glashard beenwerk. De bezoekers wezen de Elayodochter aan als publiekskampioene, ofwel als
Miss Midsummer Dairy Show.
Over naar de senioren, waar drie gerenommeerde Classicdochters uit Beers
tot de finale doordrongen. Van dat drietal oogde Barendonk Wilma 208, opnieuw
van Hermanussen en recent op de NRM
winnares van zilver, het meest jeugdig.
Bovendien stapte ze nog even sterker
dan haar concurrenten en toonde ze een
brede en hoge achteruier. Dat was voldoende voor het behalen van het kampioenschap. Achter Wilma eindigde plaatsgenote Stina 34, een pupil van Stef
Goossens met een imponerend frame,
platte botten en droog beenwerk. De
oudste van het stel was de bijna negen
jaar oude Liza 379 van Goossens. In 2011

Mrij-keuring hoopt op deelnemers uit het oosten
Voor het tweede jaar op rij bood de
Midsummer Dairy Show een podium
aan mrij-koeien. Stiekem had de organisatie gehoopt dat meer mrij-veehouders
– wellicht vanuit het oosten van het land
– zich deze editie zouden aansluiten. Dat
was nog niet gelukt, maar het deed niets
af aan het enthousiasme van de wél aanwezige veehouders met mrij-koeien.
Neem bijvoorbeeld André Vink uit Groot
Ammers. Bij de jonge mrij-koeien boekte
de Zuid-Hollandse veehouder winst met
De Vinkenhof Daniëlle 85, een brede en
sterk stappende Nicatorvaars. Daniëlle
verwees de jeugdige en mooi geuierde
Suzan 493 (v. Rudolf Dn) van Gerrit en
Frank van der Heijden uit Oostelbeers
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De Vinkenhof Daniëlle 85 (v. Nicator),
algemeen kampioene
Prod.: 2.05 187 5310 4,31 3,59 lw 121 l.l.

naar het zilver. Vink en Van der Heijden
maakten ook de dienst uit bij de mrij-senioren. Nu was het niet Vink, maar Van

der Heijden die met de hoofdprijs naar
huis ging. Zijn Suzan 452 had in 2011 al
de reservetitel bij de junioren opgeëist.
Dit jaar kreeg de lange Donald 563-dochter de grootste eer toegekend. Dankzij
haar lengte, haar mooie verhoudingen
en de lange uier eindigde ze voor de
sterk bespierde en fraai geuierde De Vinkenhof Daniëlle 51 (v. Dorus) van André
Vink. In 2011 won Daniëlle de seniortitel, nu moest ze genoegen nemen met
het reservekampioenschap.
Maar Vink hoefde er niet om te treuren;
jury Henk Lutke Willink kwam bij de
strijd om het algemeen kampioenschap
uit bij zijn kampioensvaars, De Vinkenhof Daniëlle 85.

Titel voor Destrydochter

Grashoek Nordika 5 (v. Colombo),
algemeen kampioene
Prod.: 3.00 324 11.083 5,04 3,77 lw 112

Martha 78 (v. Mr Burns),
kampioene middenklasse
Prod.: 1.11 309 12.528 3,88 3,34 lw 135

Barendonk Brasilera 12 (v. Classic),
algemeen kampioene
Prod.: 2.00 214 6858 3,84 3,34 lw 110 l.l.
Saskia (v. Elayo), publiekskampioene
Prod.: 2.01 588 15.651 4,01 3,64 lw 83

De familie Hermanussen wedde duidelijk
op meerdere ‘paarden’. Bij de zwartbonte
vaarzen namen ze deel met Barendonk
Paulina 137, een nog wat overbouwde
Destrydochter met veel lengte en een
prima achteruier. Was het beenwerk van
Paulina aan de steile kant, bij halfzus
Retraitehoeve Saskia 3 van Peter Willemse
uit Beers was het juist aan de kromme
kant. Toch won de jeugdige en laatrijpe
Destrydochter het kampioenslint dankzij
haar vast aangehechte, ondiepe uier en
prima kruis.
Tussen de twee Destryzussen in nestelde
Griet 21 van de familie Goesten uit Hedel
zich op de reservestek. In beweging toonde de robuuste Lucky Stardochter zich op
haar voordeligst. Aan de vast aangehechte
uier hoefden de voorspenen niet breder.
In de middenklasse zwartbont zegevierde Martha 78. De lange Mr Burnsdochter
van Ger en Eric Ubachs uit Epen straalde
veel melk uit. In openheid, achteruierhoogte en ophangband toonde ze zich de
meerdere van Moerhoeve Marina 246 (v.
Teus) van John van der Aa. Weliswaar imponeerden het krachtige voorkomen en
de ondiepe uier van Marina, maar haar
kruisligging was niet onberispelijk. Dat
gold ook voor stalgenote Moerhoeve Martha 13. Toch eiste de Lherosdochter achter
Martha de reservetitel op met dank aan
haar upstanding en de sterk opgehangen, vierkante uier.
Qua niveau konden de zwartbonten de
roodbonten niet helemaal bijbenen. Bij
de senioren was het niveauverschil het
kleinst. Met Zandenburg Buckeye Tripoli,
Grashoek Nordika 5 en Stoks Nellie 252 hield
de jury drie fraaitypische, sterk geuierde
koeien over. De zwaarste van het stel was
Nellie van Stoks Holsteins uit NederweertEind. Ondanks haar upstanding en kracht
moest de oudmelkse Allendochter genoegen nemen met brons. In haar kruispartij
was Tripoli (v. Buckeye) van de familie
Sommers uit Elsendorp nog een tikje sterker en ook de uier met mooi gevulde achterkwartieren en nauw geplaatste spenen
sprak aan. En Nordika? De Colombodochter van de familie Engelen uit Grashoek
won in 2011 de reservetitel bij de senioren, maar kwam nu een treetje hoger uit.
Met haar enorme lengte, de fraaie balans
in het lichaam en haar kwalitatief sterke
uier sleepte ze het algemeen kampioenschap in de wacht. l

John Hilhorst uit het Gelderse LaagKeppel is de beoogd opvolger van
Wilco de Jong als voorzitter van het
NAJK, de belangenvereniging van
agrarische jongeren in Nederland.
Hilhorst (27) boert in maatschap
met zijn ouders op een melkveebedrijf met honderd melkkoeien en
zestig hectare grond. Na het afronden van zijn studie Dier- en veehouderij richting agrarisch ondernemerschap aan de CAH in Dronten
werkte Hilhorst bij het LEI, totdat hij
in 2011 overstapte naar AcconAVM. Hilhorst behoudt een parttime functie bij het accountantskantoor en wil die combineren met het
werk op zijn bedrijf en het voorzitterschap.
Bestuurlijke ervaring deed hij op in
de jongerencommissie van CRV en

John Hilhorst

Wilco de Jong

de Jongeren Veeteelt Commissie
Gelderland. Hilhorst is ook een verdienstelijk veebeoordelaar. Recent
won hij het kampioenschap veebeoordelen van Gelderland.
Hilhorst volgt Wilco de Jong (32)
op. De Jong, afkomstig uit het Friese
Nijeholtwolde, is ruim vier jaar lang
voorzitter geweest van het NAJK en
gaat zich nu richten op de overname
van het eigen melkveebedrijf.
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