K E U R I N G

Vedettes uit de keuringsring laten dochters triomferen in Beilen

In moeders voetspoor
De Precilla’s van Theo van Vliet, de Geertjes van Ko en Lennert de
Haan en een nazaat uit Veenhuizer Damion Winnie van Jannes Uineken. Succesvolle koefamilies breidden hun palmares in Beilen uit.
tekst Tijmen van Zessen

Z

o moeder, zo dochter. Tĳdens de
Rundvee Show Noord in Beilen waren er voorbeelden te over van succesvolle koeien die in het voetspoor traden
van hun voorgeslacht. Neem de middenklasse zwartbont, waar de stĳlvolle
Goldwyndochter Veenhuizer Gold One zich
van haar beste kant liet zien. Ze stapte
op spĳkerharde benen en droeg een
brede achteruier. De koe van Jannes
Uineken uit Dalen stamt uit de bekende
Damion Winnie (v. Damion), die al eens
een reservetitel won in Libramont. In
Beilen rekende ze dankzĳ haar bredere
achteruier af met Drouner Anna 112, een
dochter van Giessen Struik uit de stal
van Harm Albring uit Drouwenermond.
De koe vertoonde een fraai zĳaanzicht.
Ze belandde net naast het podium, want
ze legde letterlĳk en figuurlĳk te weinig gewicht in de schaal om het Dĳkstar
F&F Jasper Queen echt lastig te maken.
De stalgenote van Gold One vindt haar
oorsprong in een eveneens roemrĳk
geslacht; moeder Bons-Holsteins Koba
152 won in 2008 de reservetitel middenklasse van de NRM. In Beilen legde haar
dochter beslag op de reservetitel. Vanwege beter beenwerk en de brede achteruier kon Gold One haar naam waarmaken.
Het algemeen kampioenschap zou echter
toekomen aan de seniorenkampioene,
Giessen Precilla 2. De koe van Theo van
Vliet uit Nieuwlande blonk uit in balans,
droeg een vastgeplakte uier en marcheerde op kogelhard beenwerk. De Rossdochter uit keuringsvedette Spirit Precilla
kreeg goed partĳ van Prairie Hoeve Hendrika 39 (v. Goldwyn). Hendrika’s brede achteruier, stĳlvolle skelet en krachtige beenwerk verzilverde ze tot reservetitel voor
haar eigenaar Alex Verwaĳen. De veehouder uit Beilen vernam van jurylid Nico
Bons dat zĳn koe net even weker was in
de koten en minder vast in de vooruier
dan haar opponente.
Op het juniorentoneel speelde zich een

aantal Moguldochters in de kĳker. Uit de
stal van Uineken manifesteerde Moguldochter Emily 990 zich met een sterke
kruisconstructie. Met haar strakke bovenbouw en vaste vooruier passeerde ze
Windbrookdochter Prairie Hoeve Maggie
76, een koe van Verwaĳen die zich voortbewoog op droge, parallel geplaatste benen. Maggie greep maar rakelings naast
het eremetaal; Braxtondochter Hemrik
Holstein Braxton Amber gooide roet in het
eten. De vaars van Brand Jan de Haan uit
Hemrik was helemaal af. Een sterk skelet,
een vast aangehechte uier en spĳkerharde benen bezorgden haar de vaarzentitel,
met Emily als secondante.

Veenhuizer Gold One (v. Goldwyn),
kampioene middenklasse zwartbont
Productie: 2.04 449 15.190 4,17 3,54

Duel met moeder en dochter
Voor het eerst was er in Beilen een aparte
roodbontkeuring. Ko en Lennert de Haan
uit Beerta lieten die kans niet onbenut en
zonden hun keuringscoryfee Reiertjeshoeve
Geertje 407 (v. Talent) naar het strĳdtoneel. De HHH-kampioene van 2013 stapte
solide en droeg haar uier nog boven de
hak. De achtjarige koe versloeg in de seniorenfinale Red Rocks Massia 25 (v. Thunder)
van de familie Wesselink uit Beilen, een
langgerekte koe met veel vermogen. Voor
het algemeen kampioenschap roodbont
moest Geertje nog wel afrekenen met
Giessen Cecibell 4 (v. Maximus). De evenredige en keurig geuierde vaars van Van
Vliet was een lust voor het oog. In de
strĳd om de titel roodbont jong had ze afstand weten te nemen van nota bene een
dochter van Geertje. Geertje 409 (v. Secure)
was in dienst van de combinatie Henk
Oudenampsen uit Laren en Wim Veneklaas Slots uit Zeĳerveld. Haar vast aangehechte uier had Geertje niet van een
vreemde, maar Cecibell was haar de baas
dankzĳ meer hardheid in de bovenbouw.
Het algemeen kampioenschap was voor
Cecibell niettemin een brug te ver. Daarvoor was de oude Geertje na zes afkalvingen nog te goed bewaard gebleven. l

Giessen Precilla 2 (v. Ross),
algemeen kampioene zwartbont
Productie: 3.07 428 14.424 4,42 3,69

Reiertjeshoeve Geertje 407 (v. Talent),
algemeen kampioene roodbont
Productie: 7.11 110 6020 3,80 3,13 l.l.
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