K E U R I N G

Theo van Vliet sleept meeste prijzen in de wacht op wintershow in Pesse

Debby fraaiste Drentse koe
Niet vaak wint een vaars het algemeen kampioenschap. In Pesse
lukte dat Giessen Debby 101. De Goldwynvaars van Theo van
Vliet stak met kop en schouders boven het deelnemersveld uit.
tekst Inge van Drie

P

recies een jaar geleden kruisten ze
ook de degens op de wintershow van
de Federatie Drentse Veeteeltstudieclubs:
New Moore Esmeralda 38 (v. O Man) en de
Goldwyndochters Marie 356 en Hendrika
39. Alle drie voegden ze zich destijds bij
het finalekwartet vaarzen met Esmeralda
als winnares en Hendrika als tweede.
Niet altijd levert een hoge klassering als
vaars automatisch eremetaal op als tweedekalfskoe. Of dat nu wel het geval was?
Stuk voor stuk hadden de drie zich in
ieder geval fraai ontwikkeld. Esmeralda
van de familie Withaar uit Nijeveen was
een lange, prima geuierde tweedekalfskoe geworden en Marie van Jan en Ria
Haandrikman uit Beilen een koe met
veel uitstraling, glasharde benen en een
puike uier. De soepel bewegende Hendrika van Alex Verwaijen uit Beilen
maakte indruk met haar chique, ragfijne skelet. In 2012 viel Marie 356 net buiten de prijzen. Nu nam ze revanche. Vanwege een fractie meer lengte won Marie
het goud vóór Hendrika, die opnieuw
genoegen moest nemen met de reservetitel. Voor Esmeralda, die vanwege het
lactatiestadium de laatste uitstraling
miste, resteerde het brons. Net buiten de
prijzen viel de brede en lange Bieuw Roumare Faith (v. Roumare) van Patrick Maassen uit Veenhuizen.
Minder goed verging het SD Janice, vorig
jaar nog algemeen kampioene. De Jamesdochter van Jan en Arjan Scholten
uit Nieuw Roden, fraai van frame als altijd, miste vanwege onbalans in de uier
de finale bij de senioren. Daarin was wel
plek voor Dora 382, een twaalf jaar oude,
krijtgave Alibabadochter van vof Jansenvan Zandwijk uit Borger. Dora nam het
onder meer op tegen Zuid-Ooster Harmke
319 van Oene, Wouter en Jeroen Dolstra
uit Oosterstreek. ‘Qua type de mooiste
koe van de keuring’, luidde het commentaar van eenmansjury Adrion van
Beek op de Classicdochter. In achteruier,

met name in de ophangband, was New
Moore Cobie 3246 van de familie Withaar
haar de baas. De harmonieus gebouwde
Apina Fortunedochter liep in 2012 het
eremetaal net mis, maar nam nu de reservetitel mee naar huis. Hoe fraai van
uier ook, tegen de melkklier van oudNRM-kampioene Spirit Precilla van Theo
van Vliet uit Nieuwlande kon Cobie niet
op. De bijna acht jaar oude Spiritdochter
won in Pesse de seniortitel met dank
aan haar vast aangehechte, ondiepe uier,
sterke stap en krachtige frame.

Giessen Debby 101 (v. Goldwyn),
algemeen kampioene
Prod.: 2.00 207 6501 3,86 3,45 lw 123 l.l.

Met kop en schouders
Toch won Precilla in Pesse niet het algemeen kampioenschap. Van Vliet, die ook
de winnende bedrijfsgroep had, hoefde er
niet om te treuren. Die titel ging namelijk
naar een andere pupil uit de Giessenstal:
de stijlvolle Goldwyndochter Giessen Debby
101. Het gebeurt niet vaak dat een vaars
het algemeen kampioenschap op haar
naam schrijft, maar de keus van Adrion
van Beek zorgde niet voor gefronste
wenkbrauwen. De in uier en benen onberispelijke Goldwynvaars, die op de jongste HHH-show de reservetitel bij de vaarzen won, stak er in het deelnemersveld
met kop en schouders bovenuit. ‘Ze
wordt steeds beter. Keuring, gefeliciteerd
met deze vaars’, klonk Van Beek enthousiast.
Was van meet af aan duidelijk dat Debby
zou winnen, spannender was de strijd om
de reservetitel. Zou de vooral in beweging
fraaie Zuid-Ooster Boukje 123 (v. Sunflower)
van de familie Dolstra die titel winnen?
Of de jeugdige en achter hoog geuierde
Klumper Sara 2 (v. Duplex) van Gert-Jan en
René van der Haar uit Den Velde? Nee,
Van Beek hield halt bij Hinke 511, opnieuw een Goldwyndochter en eigen aan
de familie Withaar. Hinke was weliswaar
niet de zwaarste en de grootste van het
stel, maar ze beschikte wel over een vast
aangehechte uier en sterk beenwerk. l

Marie 356 (v. Goldwyn),
kampioene middenklasse
Prod.: 2.03 369 10.296 4,17 3,53 lw 117

Spirit Precilla (v. Spirit)
kampioene senioren
Prod.: 7.02 151 6880 4,28 3,27 lw 109 l.l.
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