K E U R I N G

Winnares vaarzenjackpot De Bieuw Kitty 9 ook het sterkst in vaarzenklasse

Close finish voor Charity
Na een spannende strĳd in de sterke middenklasse streek Giessen
Charity 44 de overwinning op tĳdens de Drentse wintershow in
Pesse. De organisatie werd geplaagd door veel afzeggingen,
wat vooral merkbaar was bĳ de seniorenklasse.
tekst Jaap van der Knaap

P

atrick en Tanja Maassen uit Veenhuizen maakten een jaar geleden al een
goede voorspelling toen ze hun pink De
Bieuw Kitty 9 opgaven voor de rubriek
‘vaarzenjackpot’. Deelnemers aan de
Drentse wintershow konden voor deze
rubriek pinken opgeven die met elkaar
als afgekalfde vaars de strĳd zouden aangaan voor een hoofdprĳs van 500 euro.
Goldsundochter Kitty had zich bĳzonder
sterk ontwikkeld en toonde veel lengte en
vooral een subliem aangehechte uier. Volgens de Britse jury Ben Yades is Kitty een
belofte voor de toekomst, zodat hĳ haar
tot winnaar kroonde.
Het bleek een mooie opmaat voor de vaarzenfinale, waarin Kitty, net als bĳ de jackpot, de degens kruiste met Prairie Hoeve
Hendrika 55. De Siddochter van Alex Verwaĳen uit Beilen blonk uit in achteruier
en flankdiepte, maar was nog niet zo volwassen als de Windbrookhalfzusjes Tellingen Dabble 1 en Tellingen Esmeralda 64 van
Roelof en Ina Krikken uit Echten. Esmeralda miste de laatste uiervulling en ook
het lactatiestadium van Dabble hielp haar
niet op het hoogste schavot. De gerekte
Kitty trok de zege naar zich toe en Hendrika 55 kreeg de reservetitel.

Lactatiestadium bepalend
In de middenklasse stuurde de familie
Withaar uit Nĳeveen New Moore Koosje 31
en New Moore Maria 324 de ring in. Koosje,
van eigen stier Rowyn, was stĳlvol en
haar hoog gedragen uier was het sterkste
wapenfeit. Maria (v. Taylor) had een kortere vooruier, maar wel meer ribdiepte
dan Giessen Praline 12, een sterk geuierde
Struikdochter van Theo van Vliet uit
Nieuwlande.
Spannender was de strĳd in de rubriek
waar Van Vliet Giessen Charity 44 (v. Million) en Giessen Precilla 2 (v. Durham Ross)
afvaardigde. Charity had een open rib,

droog beenwerk en een sterke vooruier.
Precilla straalde rondom melk uit, maar
bezat een minder sterke uierbalans.
Ben Yades vroeg terecht om een applaus
voor de rubriek, want in het koptrio
plaatste hĳ ook Marie 356. De Goldwyndochter van Verwaĳen won vorig jaar het
algemeen kampioenschap tĳdens de
HHH-show. Marie imponeerde met haar
hoge, brede achteruier en vulling van de
middenhand. Eerder op de dag voerde ze
de bedrĳfsgroep van Verwaĳen al naar de
eindzege. Maar Yades stoorde zich aan
Maries vlakke kruispartĳ, zodat hĳ haar
tussen de beide telgen van Van Vliet
plaatste met Charity als rubriekswinnares. Het was een close finish, zo vermeldde hĳ. Het bleek ook de einduitslag, want
noch Koosje noch Maria konden een stokje steken voor de eindoverwinning van
Charity en Marie.
Van de 110 vooraf opgegeven dieren
kwamen er ruim 40 niet opdagen. Dat
was vooral te merken bĳ de oudere
rubrieken. Maar dat deerde Tellingen
Mystic 1 niet. De krachtige Stormin
Normandochter van Krikken was van
kop tot staart breed en sterk. In
bovenbouw was Aaltje 253 beter, maar de
rondom correcte Goldwyndochter van
Martĳn Zandstra uit Ruinerwold miste
de laatste melkuitstraling. Het late
lacatiestadium speelde ook de diepe
Shottledochter Tellingen Esmeralda 33 van
Krikken, de solide Spirit Precilla (v. Spirit)
van Van Vliet en de gerekte Veenhuizer
Damion Winnie (v. Damion) van Jannes
Uineken uit Dalen parten. Het maakte de
weg vrĳ voor Mystic, ze kreeg het
kampioenslint met in haar kielzog Aaltje
253. De dagzege was een stap te ver.
Jurylid Yades stapte kordaat af op Theo
van Vliet, die Charity aan het touw had
en schudde hem de hand, als teken van
het algemeen kampioenschap. l

Bieuw Kitty 9 (v. Goldsun),
kampioene jong
Prod.: 2.02 12 419 4,09 3,30 l.l.

Giessen Charity 44 (v. Million),
kampioene midden en alg. kampioene
Prod.: 4.10 106 4596 4,71 3,36 l.l.

Tellingen Mystic 1 (v.Norman),
kampioene oud
Prod.: 3.02 418 14.794 3,49 3,22
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