K E U R I N G

Drie roodbonte vaarzenfinalistes tijdens wintershow in Middenmeer

Iedereen een hoofdprijs
De middenklasse was tijdens de wintershow van Noord-Holland
in de breedte het sterkst bezet. Toch kwam de fraaiste en meest
overtuigende kampioene uit de seniorenklasse. Marijtje 356 won
zowel het uierkampioenschap als het seniorenkampioenschap.
tekst Jaap van der Knaap

H

et is al jaren een goed gebruik dat
de prijzen in Middenmeer keurig
over diverse inzenders worden verdeeld.
De editie van 2013 week daarin niet af.
Neem de strijd bij het vaarzenkampioenschap, waar vijf finalistes van vijf eigenaren werden opgesteld. Opmerkelijk voor
de zwartbonte provincie Noord-Holland:
drie van de finalistes waren getooid met
het roodbonte haarkleed. Ariane 1 bijvoorbeeld, een fijn geuierde Classicdochter
van de familie Spaander uit Berkhout, en
de zwartbonte Guusje 231 (v. McCormick)
van Jan, Bea en Dirk Jan Kater uit Wieringerwaard. Beide vaarzen gooiden nog
te weinig lichaamsgewicht in de strijd om
serieus mee te dingen naar het eremetaal.
Daan en Gerda van Dolder uit Hoogwoud
toonden de roodbonte Kingfarm Holsteins
Gerda 7 (v. Classic). In hardheid van de bovenbouw moest ze Vriendje 3 (v. Denzel)
van de familie Van Echteld uit Hoogwoud voor laten gaan. Vriendje toonde
veel middenhand, maar miste de laatste
aanhechting van de vooruier, die Beemstar Crystal Roo 205 wel had. Met Crystal
Roo, een Classicdochter van Pieter Jan
Groot uit Middenbeemster, kreeg NoordHolland een sterke, zwaar gebouwde
vaarzenkampioene. Vriendje kreeg het
reservelint.

Ongelofelijk beste benen
In de middenklasse eisten ook zware, robuuste dieren de aandacht op. Beemstar
Lagley 61 was daar een voorbeeld van. De
Mascoldochter van Groot toonde een lang
en sterk frame en stapte volgens jurylid
Albert Prins op ‘ongelofelijk beste benen’.
Het leverde in elk geval een finaleplaats
op waarbij ze zich plaatste vóór Vera 886,
een diepe Albiorixdochter van de familie
Van Echteld. Een duidelijk ander type
had rubriekswinnares Roza 209 (v. Bolivia)
van Jacob Jan Wiering uit Zwaagdijk.

Roza was fijner gebouwd en had een
beaderde uier waarvan het rechtervoorkwartier minder gevuld was. Een fraaitypisch melkskelet had ook rubriekswinnares Texel Beauty Manon 4 van René en Ina
Bogaard uit Oosterend. Manon (v. Jango)
was scherp en toonde zich met haar goed
gevulde melkklier een puike producente.
Maar het was uiteindelijk de winnares
van de jongste rubriek in de middenklasse die met de hoofdprijs naar huis keerde.
Ant 266 (v. Albiorix) bezat de meest jeugdige uitstraling van alle finalisten. De
lange uierbodem van de telg van John en
Christel Wester uit Opmeer en haar brede
kruis waren genoeg voor de hoofdprijs.
Ant kreeg Roza 209 als reservekampioene
aan haar zijde.

B. Crystal Roo 205 (v. Classic), kamp. jong
Prod.: 2.07 7 188 5,05 3,60 l.l.

Vuist langer en groter
Het was druk rondom de ringen in Middenmeer. Er werd zelfs gejuicht toen het
viertal van veeteeltstudieclub van Hoogwoud als beste groep werd aangewezen.
Mina 910 van de familie Van Echteld
maakte daar deel van uit en streed in de
seniorenfinale voor eigen kansen. Mina
(v. Absolute Lee) toonde nog veel jeugd en
vooral een hoge achteruier. Ondanks
haar minder krachtige stap bleef ze wel
de scherpe Wilhelmina 388 (v. Chrissy) van
Peter Akkerman uit Westbeemster voor.
Om de hoofdprijzen streden Kingfarm
Holsteins Gusta 310 (v. Goldwyn) van Van
Dolder en Marijtje 356 (v. Lheros) van
Willem Bakker uit Nieuwe Niedorp.
Gusta bezat een mooie wigvorm, stapte
soepel en haar uier bezat een sterke
ophangband.
Maar eigenlijk was het een ongelijke
strijd. Marijtje had kort daarvoor het uierkampioenschap al op haar naam geschreven, omdat haar uier nog zo hoog
en breed gedragen werd. Bovendien was
Marijtje een vuist langer en groter dan

Ant 266 (v. Albiorix), kampioene midden
Prod.: 2.02 314 8229 3,63 3,42 lw 102

Marijtje 356 (v. Lheros), kampioene oud
Prod.: 3.00 322 10.206 6,67 3,50 lw 105

Gusta. Marijtje mocht weliswaar voor de
laatste show nog iets scherper zijn, maar
ze won met overmacht. Met de reservetitel voor Gusta gingen, zoals wel vaker in
Middenmeer, de zes titels naar zes verschillende eigenaren. l
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