K E U R I N G

Willem’s Hoeve Rita 670 wint eerste editie van nieuwe keuring in Beesd

Barones van Mariënwaerdt
Het niveau van de eerste Dairy Fair Mariënwaerdt was hoog. De
jury kreeg landelijk bekende koeien als Emeraude en Toosje 20
voor ogen. Ook de Marilyns en de Rita’s waren van de partij.
tekst Tijmen van Zessen

D

e liefhebbers van veekeuringen in
het Rivierengebied hebben er weer
een keuring bij. Na het wegvallen van de
keuring in Echteld bleek de Landgoedfair
Mariënwaerdt in Beesd met zo’n 35.000
bezoekers de ultieme gelegenheid om bij
aan te sluiten.
De oude koeien beten in Beesd het spits
af. Jip Jaan 76 (v. Duplex) demonstreerde
een open rib en een goede kruisconstructie. De koe van de familie Aalberts uit
Zetten was in frame de meerdere van
K&L Delightful (v. Wildman). Maar met
haar droge, parallel geplaatste benen en
met name de vast en hoog aangehechte
uier klopte de melktypische Delightful
Jaan. Dick, Anneke en Wim de Jong uit
Buren zagen hun vedette ook afrekenen
met de sterk stappende Ebeltje 336 (v.
Goldwyn), eveneens van Aalberts. Dankzij de betere balans en aanhechting van
de uier versloeg ze ook krachtpatser
Barnkamper Marilyn 274 (v. Gavor) van
Leo, Artje en Linda de Jong uit Beusichem. Delightful was onbetwist de kampioene, de reservestek was voor Jaan.
In de roodbontring was het seniorenkampioenschap een formaliteit. De derde Salomodochter Toosje 20 won al eens
een Koe-Expo en had nog altijd die vaste
en fraai gevormde uier met spijkerharde
benen. De koe van Arnold en Brenda van
Dee uit IJzendoorn won in een onderonsje het duel met haar negenjarige stalgenote Crystal 4 (v. Kian). Crystal combineerde kracht met melktype en oogde
nog zeer vitaal voor haar leeftijd.
Het klassement met jonge roodbonten
was een prooi voor Eastland Pearl 691 (v.
Andy). De lange vaars van Vincent Oosterink uit Angeren bewoog soepel door de
ring en klopte vanwege meer wigvorm
de jeugdige Strijdje 189 (v. Camion) van
Van Dee. Pearl passeerde ook Twisterdochter Olga 120 van de familie Van Zetten uit Kesteren. De robuuste Olga stapte
op sterke benen, maar kon in vooruier-

aanhechting niet op tegen Pearl. Classicdochter Trieneke 123 van Herman en Job
van de Water uit Arkel flankeerde met
haar vast aangehechte uier en mooie
stap uiteindelijk Pearl in het defilé.

Franse komaf
In de middenklasse zwartbont acteerde
de in Frankrijk geboren Emeraude (v.
Goldwyn) van Jan Kolff uit Woudrichem.
Ze imponeerde met een hoog en vast
aangehechte uier en versloeg dankzij
haar harde bovenbouw De Winkels Koba
62 (v. Bolivia) van Henk Jan van Driel uit
Hedel. Koba liet zich de reservetitel echter niet ontgaan. Ze stapte trefzeker
door de ring en schudde dankzij een betere voorspeenplaatsing stalgenote De
Winkels Roosje 1 (v. Goldwyn) van zich af.
Roosjes vast aangehechte uier en evenredigheid in bouw imponeerden. Ze was
een fractie sterker dan Lena 347 (v. Burt),
een diepe koe van Aalberts.
Niet uit de seniorenrubrieken en de middenklasse, maar uit de jongste categorie
kwam de Barones van de Mariënwaerdt,
de titel voor algemeen kampioene. ‘Ze
pakt je direct als ze de ring instapt’, zei
jurylid Ard Gunnink over Willem’s Hoeve
Rita 670. De stijlvolle Bogartdochter van
Dick, Anneke en Wim de Jong imponeerde met haar hoge achteruier en ruime
stap. Ze was te sterk voor Barnkamper Marilyn 277 (v. Brilliant). De vaars van De
Jong uit Beusichem etaleerde veel kwaliteit in uier, maar mocht een fractie vaster in de bovenbouw. Marilyn rekende
nog wel af met de jeugdige en correcte
Outbounddochter Dynamic Zarénde 1 van
Henk, Gerrie en Mark van Wichen uit
Maasbommel. De veehouders hadden
echter nog een ijzer in het vuur; Destrydochter Molenkamp Grietje 107, die aansprak vanwege de overgangen in haar
skelet en een fraaie kruisconstructie.
Het was voldoende om de Barones op het
erepodium te vergezellen. l

Willem’s Hoeve Rita 670 (v. Bogart),
algemeen kampioene
Prod.: 2.03 189 6975 3,63 3,54 lw 124 l.l.

Emeraude (v. Goldwyn),
kampioene zwartbont midden
Prod.: 2.03 570 17.721 3,92 3,39 lw 120

Trieneke 123 (v. Classic),
reservekampioene roodbont jong
Prod.: 3.08 123 5227 3,83 3,23 lw 102 l.l.
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