K E U R I N G

Familie Hoogerbrugge domineert keuring in Zuid-Hollandse Rĳpwetering

Smaakmakers op Vebo
Adrie en Arjo Hoogerbrugge maakten het de concurrentie op de
Vebo in Rĳpwetering dit jaar knap lastig. De dagzege bĳ zwart
was voor hun seniorkampioene Hendrika 131, terwĳl Treesje 76
van Peter en Corine Zeeuw de sterkste roodbonte was.
tekst Inge van Drie
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Geertruida 35 (v. Goldwyn),
kampioene vaarzen zwartbont
Prod: 1.11 324 9030 3,91 3,43 lw 115

Hendrika 131 (v. Highduc Geert),
algemeen kampioene zwartbont
Prod.: 4.02 446 15.328 3,69 3,31 lw 107

e lĳkt de smaak te pakken te hebben. De Vebo in 2013, de HHH-show,
de NRM en nog een aantal regionale
keuringen: Geertruida 35 van Adrie en
Arjo Hoogerbrugge uit Woubrugge was
steeds present. En met succes ook.
Zo veroverde de Goldwyndochter als nog
groene vaars al de vaarzentitel in Rĳpwetering. Nu, bĳna aan het eind van haar
eerste lactatie, deed ze dat opnieuw. Met
haar fraaie, lange lĳf en haar brede uier
met even lange spenen rekende ze eenvoudig af met de sterk stappende Ida 126
(v. Legend) van firma Heemskerk en Theo
en Elly Ammerlaan uit Zoeterwoude.
Het bleef niet bĳ de winst van Geertruida voor de familie Hoogerbrugge. De
veehouders uit Woubrugge waren de
smaakmakers op de Vebo; ze sleepten in
bĳna elke klasse eremetaal in de wacht
en stelden ook de winnende bedrĳfsgroep samen.
Alleen bĳ roodbont oud vielen ze buiten
de prĳzen. Dat bood perspectief voor Peter en Corine Zeeuw-van Staalduĳnen
uit Maasland. Met de rastypische, hoog
en breed geuierde Treesje 76 (v. Rainbow)
gingen ze de strĳd aan met de sterk stappende Dora 49 (v. Taco) van Frank Winters uit Oud Ade en de gerekte Capnation
Gytha 2 (v. Touchdown) van Nico en Tim
Captein uit Hazerswoude-Dorp. Dankzĳ
haar betere uier en de vorm van de dag
won Treesje uiteindelĳk het goud – en
uiteindelĳk ook het algemeen kampioenschap – met Dora in haar kielzog.

Vĳftig procent mrĳ-bloed
Treesje 76 (v. Rainbow),
algemeen kampioene roodbont
Prod.: 4.02 326 8443 3,98 3,34 lw 85
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Met een kleine vĳftig deelnemers was de
bezetting in Rĳpwetering aan de magere
kant. Wordt het wellicht tĳd om de rubrieken zwart- en roodbont samen te
voegen? De roodbonte Emmalien 3 had bĳ
de zwartbonten in ieder geval niet misstaan. De dagkampioene van 2013 leek

bĳ de jonge koeien hoge ogen te gooien.
Qua frame was de Savarddochter een
plaatje, maar onbalans in de uier verhinderde een podiumplek. Maar Hoogerbrugge hoefde niet lang te treuren, want
het goud ging naar stalgenote Connie 22,
die kracht en melktype mooi combineerde. De Pleasuredochter rekende met
haar hoge en brede achteruier en sterke
beenwerk af met de foutloze, sterk geuierde Lies van Nico, Kees en Frank Captein
uit Zoeterwoude, nota bene een koe met
vĳftig procent mrĳ-bloed dankzĳ vader
Mendel. Een vermelding verdient ook de
enige roodbonte vaars in de finale. Weliswaar was Ruyterveld Ri Betje 319 (v. Camion) niet de grootste van het stel, maar
de pupil van Simon van der Paauw uit
Vreeland was wel mooi in balans en
voorzien van een sterke achteruier.
Terug naar zwartbont, waar Winfried
Kompier uit Leimuiden met Friesian-Koop
Roza 154 net naast het goud greep bĳ
de senioren. De Boliviadochter was een
sterke koe met veel ruimte in het kruis,
een kwalitatief prima uier en droog
beenwerk. Maar haar concurrente Hendrika 131 – dochter van eigen stier Highduc Geert – van Hoogerbrugge toonde
meer ribwelving en een fraaiere uier. Zĳ
won de seniortitel en uiteindelĳk ook
het algemeen kampioenschap.
Kompier was ook in de middenklasse degene die het dichtst in de buurt van Hoogerbrugge kwam. Zĳn Friesian-Koop Roza
163 (v. O Man) was misschien wel de koe
met het sterkste skelet, maar in afwerking in de uier kwam ze tekort voor eremetaal. Hoogerbrugge kon daardoor een
dubbelslag slaan. De titel werd een prooi
voor R Tine 172, een Final Cutdochter met
veel show en een lange uier. Naast haar
stelde stalgenote Wietske 119 (v. Jordan)
zich op als reservekampioene dankzĳ
veel capaciteit en een brede uier. l
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