K E U R I N G

CRV Koe-Expo-kampioenes krijgen klop op tiende Dierenshow Drenthe

Lach en traan om Marie 356
De Dierenshow Drenthe kreeg een bijzonder tintje voor Jan en
Ria Haandrikman. De door hen gefokte Marie 356 won voor
haar nieuwe eigenaar Alex Verwaijen het algemeen kampioenschap. Verwaijen sleepte in Beilen meerdere titels in de wacht.
tekst Inge van Drie
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p de wintershow in Pesse waren ze
nog present met hun eigen koeien.
Kort daarna veilden Jan en Ria Haandrikman hun veestapel. Voor de keuringsliefhebbers was de Dierenshow Drenthe
daarom een dag met gemengde gevoelens. Voor het eerst vertrokken ze zonder
koeien naar het keuringsterrein in Beilen.
De tiende editie van de Dierenshow kreeg
voor de Drentse fokkers desondanks een
bijzonder tintje. Dat kwam door het optreden van de door hen gefokte Marie 356.
De Goldwyndochter had na de veiling een
nieuw plekje gevonden in de stal van een
andere keuringsliefhebber: Alex Verwaijen uit Beilen. En natuurlijk nam hij Marie
mee naar Beilen. Met gemak drong de
fraai afgewerkte Goldwyndochter met
haar prachtige ribwelving en haar hoog
opgehangen uier door tot de finale van de
sterk bezette middenklasse.
Daar stuitte Marie onder meer op New
Moore Mina 952 (v. Goldwyn) en New Moore
Rita 2 (v. Goldmedal), twee stalgenotes van
de familie Withaar uit Nijeveen met veel
lengte en melkopdruk. Ook SD Ivonne (v.
Starleader) van Arjan Scholten uit Nieuw
Roden meldde zich in de finale dankzij
een brede, hoog opgehangen achteruier
en een sterk frame. In haar rubriek had
Ivonne al afgerekend met CRV Koe-Expokampioene Koepon Jasp Regenia 41 van Koepon uit Feerwerd. De gemakkelijk bewegende Jasperdochter met haar sterke,
maar in Beilen matig gevulde uier miste
de uitstraling die ze in Zwolle wel had.
Aan uitstraling ontbrak het Hendrika 39
zeker niet, ook al had de Goldwyndochter
van Verwaijen al bijna een jaar geleden
gekalfd. Met haar ragfijne skelet en sterke benen gooide ze in Beilen hoge ogen;
ze veroverde de reservetitel. Maar tegen
haar kersverse stalgenote Marie 356 kon
ze niet op. De Goldwyndochter zorgde in
Beilen voor een lach én een traan op het

gezicht van haar fokkers: ze veroverde
het goud in de middenklasse én het algemeen kampioenschap.

Ras en vrouwelijkheid
Was de titel voor Marie wellicht geen
complete verrassing voor Verwaijen, de
titel van Naponee 9 was dat wel. De Toystorydochter van Verwaijen, die ook de strijd
om de bedrijfscollecties won, sleepte bij
de senioren het kampioenschap in de
wacht met dank aan haar harmonieus gebouwde skelet en brede achteruier. ‘Dit is
het type koe dat ik graag wil fokken’, gaf
eenmansjury Wouter de Bruin aan.
Consequent zocht De Bruin naar koeien
met ras, vrouwelijkheid en kwaliteit.
Die strategie nekte Spirit Precilla van
Theo van Vliet uit Nieuwlande. De kersverse CRV Koe-Expo-kampioene bewees
opnieuw een functioneel ijzersterke koe
te zijn met een indrukwekkende uier,
maar ze is niet de koe met de meeste melkuitstraling. In Beilen moest ze daarom
genoegen nemen met het zilver. Net buiten de prijzen viel Puckie 238, een Stormaticdochter met fraaie overgangen van vof
Jansen-van Zandwijk uit Borger.
Ook de roodbonte Jipsing Rieka 49 (v. Jipsing Elson) van Rob Zwart kon haar zege
op de CRV Koe-Expo geen vervolg geven.
Een finaleplaats bij de vaarzen was het
hoogst haalbare voor de sterk geuierde
Rieka, die bij de verkiezing van fraaiste
roodbonte voorrang moest verlenen aan
de krachtig gebouwde, maar stijf stappende Jotanvaars Holec Redrose Jotan van
Roelof en Rienk Jonkers uit Dwingeloo.
Giessen Debby 101, op de wintershow in
Pesse nog algemeen kampioene, greep
eveneens naast eremetaal. In stijl en lengte imponeerde de oudmelkte Goldwyndochter van Van Vliet als vanouds, maar
haar achteruier was niet onberispelijk.
Gerard Nijman uit het Overijsselse Stege-

Hinke 511 (v. Goldwyn), kamp. vaarzen
Prod.: 2.02 220 5794 4,19 3,34 lw 109 l.l.

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

Naponee 9 (v. Toystory), kamp. senioren
Prod.: 2.03 390 10.604 4,29 3,41 lw 108

ren nam voor het eerst deel in Beilen. Met
succes: zijn De Wijde Blik Liberty 8 (v. Classic) won met haar mooie zijaanzicht en
soepele stap de reservetitel. En het goud?
Dat bleef in Drenthe en werd een prooi
voor de familie Withaar met Hinke 511,
een jeugdige Goldwyndochter met een
glasharde bovenbouw en dito benen. l
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