K E U R I N G

Lucrativedochter van Freek Bongers zegeviert op Midsummer Dairy Show

Hoofdrol voor Connie 70
Na drie edities van de Midsummer Dairy Show weten zwart- en
roodbontfokkers de weg naar Schijndel goed te vinden. Spijtig
was dat de mrij-keuring door te weinig deelname niet doorging.
tekst Inge van Drie
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et een grote glimlach op zijn gezicht zal Freek Bongers terugdenken aan de derde Midsummer Dairy
Show. De melkveehouder uit Egchel veroverde in Schijndel maar liefst drie titels
met één koe: Dijkstar Connie 70. De spierwitte, charmante Lucrativedochter etaleerde een melktypisch skelet met sterk
beenwerk. Dat resulteerde in de titel in
de middenklasse, het algemeen kampioenschap roodbont en als klap op de
vuurpijl: de titel Miss Midsummer Dairy
Show, ofwel de publiekstitel.
Connie 70, die op de eerste editie van de
avondkeuring de vaarzentitel opstreek,
kreeg in de middenklasse de meeste tegenstand van Moerhoeve Marina 238 (v.
Classic) van John van der Aa uit Sint-Michielsgestel. Eerder dit jaar troffen de
twee elkaar in Asten-Heusden. Daar won
Marina, een voorbeeldkoe qua frame
met een diepe middenhand en een breed
kruis. Nu waren de rollen omgedraaid.
Vanwege betere benen en een hogere
achteruier kwam Connie 70 op kop, met
Marina in haar kielzog.
Een van de grootste inzenders in Schijndel was de familie Hermanussen. De fokkers uit Beers oogstten bij de vaarzen
succes met Barendonk Wilma 273. De oudmelkse Jotandochter veroverde dankzij
haar lange lijf met mooie overgangen en
de hoog en breed aangehechte uier de
vaarzentitel. In frame was reservekampioene Jipsing Bontje 139 ook niet te versmaden. De Zabingdochter van de familie Engelen uit Grashoek toonde veel
show, openheid en kracht, maar legde
het in beenwerk af tegen Wilma.
Net als in 2012 bezetten drie dochters
van Classic het podium bij de senioren.
Stina 34 viel voor het eerst in Schijndel
buiten de prijzen. Ondanks haar imponerende frame moest de koe van Stef
Goossens uit Beers voorrang verlenen
aan de sterker stappende en vaster geuierde Daatje van de familie Simons uit

Vught. En de titel? Die was opnieuw voor
Barendonk Holstein. De pas gekalfde
Barendonk Emma 192 gaf met haar ruim
ontwikkelde lijf met mooie overgangen
haar tegenstanders het nakijken.

Nieuwe deelnemers
Vanwege te weinig aanmeldingen ging
de mrij-keuring dit jaar niet door. De
zwartbontkeuring kende juist een aantal
nieuwe deelnemers, zoals Henk, Gerrie
en Mark van Wichen uit Maasbommel.
Hun eerste optreden in Schijndel sloten
ze succesvol af; ze keerden huiswaarts
met de vaarzentitel. Die kwam op het
conto van Molenkamp Grietje 107. Dankzij
haar sterk opgehangen, hoge achteruier
rekende de harmonisch gebouwde Destrydochter af met de jonge Moerhoeve Marina 290. De lastig voor te brengen Feverdochter van John van der Aa combineerde
macht en stijl met vrouwelijkheid.
De West-Brabantse fokkers Bart en Lars
van Loenhout uit Prinsenbeek traden
aan met Guurtje 255. Haar gevorderde lactatiestadium verhinderde niet dat de
fraai uitgediepte Goldwyndochter met
haar sterke beenwerk de titel bij de senioren opeiste. Ook Naomi 943 van Vreba
Melkvee uit Vredepeel gooide hoge ogen
met haar melktypische lijf en prima
melkklier. Maar de Stormaticdochter
legde het af tegen de algemeen kampioene van 2012, Grashoek Nordika 5. De zes
keer gekalfde, sterk stappende Colombodochter van de familie Engelen sleepte
de reservetitel in de wacht met dank aan
haar lange lijf en dito uier.
Voor de familie Van Loenhout was de
koek nog niet op. Met Wekken Hooglaar
Jenny, in eigendom met Cees van der
Wekken, schreven ze de titel in de middenklasse én het algemeen kampioenschap op hun naam. De Goldwyndochter
uit de Canadese showkoe Valleyville Lheros Jenn was in vorm. Met haar foutloze,
melktypische frame en sterke uier eigen-

M. Grietje 107 (v. Destry), kampioene vaarzen
Prod.: 2.00 212 7064 3,96 3,01 lw 112 l.l.

W. Hooglaar Jenny (v. Goldwyn), alg. kamp.
Prod.: 3.00 326 10.281 4,95 3,97 lw 102

D. Connie 70 (v. Lucrative), alg. kampioene
Prod.: 3.03 287 8581 5,08 3,69 lw 105

de ze zich eenvoudig de titel toe. Ze
kreeg op het podium gezelschap van de
fraai geuierde reservekampioene HBC
Sanchez Tripoli 6, een Sanchezdochter van
Mulders Agro uit Heerle. l
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