K E U R I N G

John en Christel Wester grossieren in prĳzen tĳdens landbouwshow

Wester heerst in Opmeer
Het is al jaren een gouden formule: de landbouwshow in
Opmeer waar paardenwedstrĳden en een koeienkeuring
duizenden bezoekers op de been brengen. Tĳdens de 105e
editie bleek de vorm van de dag belangrĳk voor de zege.
tekst Jaap van der Knaap

video-impressie www.veeteelt.nl

J

ohn en Christel Wester kwamen handen tekort om al het eremetaal vast te
houden midden in de hoofdring van de
landbouwshow Opmeer. De melkveehouders uit Opmeer grossierden in prĳzen
tĳdens de keuring die als vanouds door
duizenden bezoekers werd bezocht.
Een van bokalen in de handen van Wester
was die voor de beste bedrĳfscollectie.
Daar maakte onder meer Ant 264 deel van
uit. Om de gerekte Albiorixdochter kon
niemand heen. Haar surplus aan melkuitstraling, lengte van het skelet, uiervorm
en droog beenwerk zorgden voor een eenvoudige zege in de middenklasse.
Stalgenote Carla 344 bood nog de meeste
tegenstand. De Dropshotdochter was
minder groot, maar zeker niet minder
imponerend door haar breedte in de
voor- en achterhand en haar sterke achteruier. Ze showde meer dan de foutloze
Siena 435 (v. Duplex) van Cees de Boer uit
Zwaagdĳk, die met haar spĳkerharde
frame net buiten de prĳzen viel. Ook
voor de fĳntypische Bertha 238 (v. Goldwyn) van Marcel van der Eĳk uit Twisk
was het podium te hoog gegrepen.

Jotanfamilielid wint reservetitel
Van der Eĳk had meer succes met Marĳtje 126. De Copenhagendochter behaalde
de zege bĳ de oudste vaarzenrubriek en
stapte daarna zelfverzekerd rond in de
finale. Marĳtje was mooi uitgezwaard,
bezat een lang en hellend kruis en een
sterke vooruier.
Vanuit de jongste vaarzenrubriek waren
Helm Holsteins Ingrid 68 (v. Seaver), BTSAvea (v. Detox) en Beemstar Lagley 780 (v.
Van Gogh) naar de finale doorgedrongen. De sterk gebeende Ingrid van Arno,
Wil en Sjoerd van der Helm uit Markenbinnen had een te brede speenplaatsing
voor een podiumplaats. De jeugdige
Avea van Rens Laan en Diamond Gene-

tics uit Middenbeemster en de krachtige
Lagley behaalden wel een podiumplaats.
De wapenfeiten van de roodbonte Avea,
afkomstig uit de familie van Jotan en
voorzien van een torenhoge genoomfokwaarde, waren haar sublieme uier en
haar jeugdige uitstraling. Lagley, een
telg van Pieter Jan Groot uit Middenbeemster, moest het juist hebben van
haar breedte en sterkere bovenlĳn.
De tussenkomst van Lien 277, een sterk
geuierde Classicdochter van de familie
Spaander uit Berkhout, mocht niet baten voor het verdelen van de prĳzen. De
titel ging zonder twĳfel naar Marĳtje,
het reservekampioenschap bleek een
prooi voor Avea.

Marĳtje 126 (v. Copenhagen), kampioene jong
Prod.: 2.05 147 4976 3,54 3,00 lw 102 l.l.

Honderdtonner Vera
De 12,5 jaar oude Stormdochter Vera 723
van Marcel Vriend uit Zuidermeer was
veruit de oudste koe en met 107.000 kg
melk ook de meest productieve koe in
Opmeer. Wat was ze nog gaaf in uieraanhechting en skelet. Ze stond terecht in de
seniorenfinale, de spannendste eindstrĳd
van de dag.
De jury had kunnen kiezen voor de fraai
bewaarde, maar oudmelkte Vera, maar
wilde niet voorbĳgaan aan de betere vorm
van Ant 257 (v. Boss Iron) van Wester. Ant
eindigde vóór Vera op de derde positie en
moest vervolgens stalgenote Carla 245
voor laten gaan. De Forddochter had een
bĳzonder open ribbenpartĳ en straalde
veel melk uit.
Die laatste melkuitstraling miste Marĳtje
356, de bekende Lherosdochter van Willem Bakker uit Nieuwe Niedorp. Marĳtje
was een krachtige verschĳning, maar een
half jaar na haar kalfdatum was haar uier
niet meer optimaal gevuld. Toch gaven
haar uierkwaliteiten de doorslag. In vooruieraanhechting was Marĳtje sterker dan
Ant, waardoor zĳ de eindzege greep en

Ant 264 (v. Albiorix), kampioene midden
Prod.: 4.01 268 9297 4,70 3,65 lw 113

Marĳtje 356 (v. Lheros), kampioene oud
Prod.: 5.04 311 13.069 4,47 3,36 lw 123

Ant de reservetitel voor Wester opeiste.
Het dagkampioenschap was een stapje te
ver voor Marĳtje. Niemand keek verrast
op dat de vorm van de dag van Ant 264
beloond werd met de dagzege. l
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