K E U R I N G

Faculteit Diergeneeskunde maakt na 20 jaar succesvolle rentree in Houten

Eindelĳk raak voor Gerta
Aan opvallende details ontbrak het niet tĳdens de Utrechtse wintershow. Zo won de gekochte Bons-Holsteins Ella 180 in de middenklasse en de intensief benutte stiermoeder Delta Hind bĳ de
vaarzen. Bĳ de senioren pakte Gerta na vier keer eindelĳk goud.
tekst Florus Pellikaan
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M

eer publiek, dat verdiende de
Utrechtse wintershow in Houten.
Niet in de laatste plaats omdat de keuring in kwaliteit juist progressie had geboekt ten opzichte van eerdere edities.
Zo ging de eerste rubriek vaarzen al direct voortvarend van start. De laatrĳpe
Tolbert 630 deed met haar ruime pas en
ondiepe uier een gooi naar de rubriekswinst. De Survivordochter gaf de rentree
van De Tolakker glans. Na meer dan
twintig jaar nam het proefbedrĳf van de
faculteit Diergeneeskunde uit Utrecht
weer deel aan de Utrechtse provinciale.
In de rubriek al was Delta Hind echter letterlĳk en figuurlĳk een maatje te groot.
De stĳlvolle Snowmandochter van het
Delta-testbedrĳf van Eef en Arjen Vernooĳ uit Schalkwĳk is een intensief benutte stiermoeder en de halfzus van de
stieren Delta Bombay en Delta Stan, die
net een prille dochterfokwaarde hebben.
Ondanks een wat vlak kruis schonken
de juryleden Adrion en zĳn neef Jeroen
van Beek de titel aan de open gebouwde
Hind, het zilver was voor Tolbert.
Dichtbĳ kwam nog de fors ontwikkelde
en puik geuierde Sabien 128 (v. Alta Iota)
van de gebroeders Van der Wind uit
Woudenberg, maar in de finale bleek ze
te zwaar voor haar leeftĳdscategorie. De
malse Gerrie B Jota (v. Jotan) van Freek de
Jong uit Montfoort en de ruim ontwikkelde, maar nog iets dunne Nolly 227 (v.
Maxwell) van Peter van Rooĳen uit Cothen completeerden het finalevĳftal.

Smit favoriet van publiek
In de middenklasse plaatsten met Janke
536 (v. Roy) van opnieuw De Jong en
Oud Voskuil Geertje 130 (v. Garrison) van
Peter van den Bosch en Marco van der
Wind uit Woudenberg twee soortgelĳke
koeien zich voor de finale. De fĳntypische en malse melkuitstraling in combi-

natie met voldoende kracht spraken bĳzonder aan, maar beide koeien konden in
uieraanhechting niet helemaal mee.
Dat gold eigenlĳk ook voor Neerduist
Granada 173 van Jan van de Hengel uit
Bunschoten. Capaciteit in voorhand en
kracht in de bovenbouw waren de wapenfeiten van de koe die ook onderdeel uitmaakte van de winnende bedrĳfsgroep.
In achteruierhoogte moest echter ook
Granada buigen voor het kampioensduo
Bons-Holsteins Ella 180 (v. Stormatic) en
Smit 208 (v. Jeeves). René van der Wind
kocht Ella vorig jaar bĳ familie Bons in
Ottoland. Als verse tweedekalfs was Ella
nog een fractie dun, maar de jury nam
alvast een voorschot op het perspectief
van de hoog geuierde koe door haar met
goud te belonen. Voor de kleinere, maar
in fraaie verhoudingen stekende Smit van
Frans-Jan ter Beek uit Muiden restte de
reservetitel én de bezoekers kozen haar
tot publiekskampioene.
Bĳ de senioren gaven de robuust gebouwde roodbonte Bertha 85 (v. Classic)
en de melktypische Ida 501 (v. Laurenzo)
het optreden van de faculteit nog meer
glans, maar verder dan een finaleplek
kwamen beide koeien niet. Ook de
krachtige De Kastanjeboom Corry 16 (v. December) van melkveebedrĳf De Kastanjeboom uit Bunschoten reikte niet tot het
eremetaal vanwege een wat korte uier.
Lang in uier was juist wel Delta Alana van
Vernooĳ. De Mascoldochter had een grote staat van dienst als spoelkoe, maar
een nog wat ondiepe uitstraling ontnam
haar het zicht op de prĳzen. Eigenlĳk
was van meet af aan ook al duidelĳk dat
de strĳd hiervoor zou gaan tussen Sara
19 (v. Ford) van Jaap Korver uit Nieuwer
ter Aa en Gerta 1 (v. Janos) van de gebroeders Van der Wind. Beide koeien waren
geen onbekenden op de show en ook nu
waren ze aan elkaar gewaagd. Sara was

Delta Hind (v. Snowman), kamp. vaarzen
Prod.: 2.01 93 3590 4,01 2,83 lw 104 l.l.

Bons-Holst. Ella 180 (v. Stormatic), kamp. midden
Prod.: 2.07 500 15.644 4,13 3,56 lw 123

Gerta 1 (v. Janos), kampioene oud
Prod.: 3.08 421 15.761 4,72 3,51 lw 121

sterker in het kruis en ondieper in de
uier, maar Gerta sprak aan met haar
melktype en stap. De jury koos voor Gerta, die na twee keer zilver en een keer
brons nu dan toch het goud won. l
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