K E U R I N G

Nieuwe recordhoudster voor melk Dora 442 wint publiekstitel in Etten-Leur

Afgetekende overwinningen
Over de kampioenes in Etten-Leur was dit jaar geen discussie
mogelĳk. Na drie jaar was Tetje 204 opnieuw succesvol en de
juniorenkampioenes Gina en Daydream waren van aparte klasse.
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ergezeld van een toepasselĳk dun
laagje sneeuw trapte de West-Brabantse wintershow in Etten-Leur traditiegetrouw eind januari het winterkeuringsseizoen af. En het was zeker een
verdienstelĳke aftrap.
De vaarzenklasse opende direct al sterk
aangezien twee dieren uit de eerste rubriek doordrongen tot het finaleviertal.
De nog erg verse en puik geuierde Annie
139 (v. Goldwyn) van Ronny Oostvogels
uit Schĳf liet potentie zien. De Rith Liz 1
(v. Gold Chip) van Adrion en Lisette van
Beek uit Breda vertoonde echter meer
rek in het totale skelet. Liz liet daardoor
niet alleen Annie achter zich, maar ook
de melktypische en diepgeribde Everland
Cindy 5 (v. Danillo) van Everland Holsteins van familie Rockx uit Roosendaal.
Cindy miste net de breedte in achteruier,
waardoor Liz de reservetitel veroverde.
Voor het kampioenschap was echter
slechts één kandidate: Southland Windbrook Gina van Southland Holsteins van
familie Van Beek uit Teteringen. De
Windbrookdochter, die vorig jaar ook al
in Schĳndel won, combineerde op imponerende wĳze harmonie, balans en stĳl
in haar skelet met een lange en vast
aangehechte kwaliteitsuier. De potentie
van de kampioene maakte nieuwsgierig
naar de toekomst.
In de middenklasse was er eveneens
sprake van een afgetekende overwinning
en opnieuw betrof het een kampioene
van Schĳndel. HBC Goldwyn Daydream van
Bart en Lars van Loenhout uit Prinsenbeek was met haar jeugd, haar krachtige
tred en vooral haar brede en hoge uier
alle concurrentie de baas. Ze voerde ook
de uniforme en kwaliteitsrĳke kampioensgroep van Van Loenhout aan.
De koe die Daydream nog het dichtst benaderde, was de nog erg jonge tweedekalfs Everland Dikkie (v. Goldwyn) van familie Rockx. De vaarzenkampioene van
vorig jaar had zelfs nog iets meer stĳl

dan Daydream, maar gelet op capaciteit
en uierbreedte was de reservetitel voor
Dikkie het maximaal haalbare. Om de
eervolle vermelding streden de melkrĳke Dellia 9496 (v. Eleve) van Southland en
de in frame fraai afgewerkte Vero Aaltje
115 (v. Aftershock) van Vero Jes van René
de Jong en Jan en Michiel Scherders uit
Molenschot. Het brons ging vanwege een
betere bovenbouw naar Aaltje.

Southland Windbrook Gina (v. Windbrook),
kampioene vaarzen
Voorsp. prod.: 2.02 305 8662 4,22 3,47 lw 103

Unieke prestatie
In de seniorenfinale was Vero Jes opnieuw vertegenwoordigd, dit keer zelf
met twee kandidates: Vero Anne 44 (v. Paramount) en Vero Carla 8 (v. Mascol). De
balansrĳke, fraai gewelfde en goed geuierde Carla stond haar mannetje, maar de
juryleden Jaap Jacobi en Gerrit de Groot
verweten haar een voorzichtige stap. Dat
maakte de weg naar het zilver vrĳ voor
Ganvo Ramoni van familie Van Gastel uit
Nispen. De Ramosdochter, vorig jaar ook
reservekampioene, toonde zich een rasmelkkoe met een hoge achteruier. In
ontwikkeling en speenplaatsing moest
ze echter haar meerdere erkennen in De
Rith Tetje 204. De Zestydochter van Van
Beek uit Breda won in 2012 de vaarzentitel en ze liet met haar fraaie skelet en
goed gevormde uier zien weinig aan
kwaliteit te hebben ingeboet. Opnieuw
een afgetekende overwinning.
Bĳ de senioren werd nog speciale aandacht gevraagd voor Dora 442 van Corné
en Anne-Marie Machielsen uit Prinsenbeek. De vĳftienjarige Manfreddochter,
live voorgesteld met enkele andere honderdtonners, had op het moment van de
keuring op 75 kilo na het Nederlands levensrecord van 191.612 kg melk te pakken. Hoewel een monstername het record nog moet bekrachtigen, is Dora op
het moment van verschĳnen van Veeteelt de grens gepasseerd. Het publiek
waardeerde de unieke prestatie van Dora
met het publiekskampioenschap. l

HBC Goldwyn Daydream (v. Goldwyn),
kampioene middenklasse
Prod.: 4.07 231 11.116 3,76 3,21 lw 107 l.l.

De Rith Tetje 204 (v. Zesty),
kampioene oud
Huidige levensproductie: 55.795 3,06 3,12
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