Inzenders Wester en Bakker voeren hete strĳd op Landbouwshow Opmeer

Magistrale Marĳtje
Met het algemeen kampioenschap op de Landbouwshow in
Opmeer haalde Marĳtje 356 van Willem Bakker uit Nieuwe
Niedorp voor de vĳfde keer in tweeënhalf jaar tĳd de
koeienhoofdprĳs van Noord-Holland binnen.
tekst Alice Booij

Truus 203 (v. Bluesky),
kampioene vaarzen
Prod.: 2.04 158 4858 3,99 3,42 lw 111 l.l.

Truus 197 (v. Eurostar),
kampioene jonge koeien
Prod.: 2.03 404 13.750 3,22 2,87 lw 109

B

ĳna 60.000 liter melk heeft ze geproduceerd, maar haar uier vertoont nog
geen spoortje slĳtage. Haast vastgemetseld, met een ideale speenplaatsing en
een prachtige beadering, is de melkklier
van Lherosdochter Marĳtje 356 uit de stal
van Willem Bakker uit Nieuwe Niedorp
van sublieme kwaliteit. Na haar zesde
kalving (op een leeftĳd van zeven jaar en
vĳf maanden!) showt ze bovendien ‘net
dat beetje extra kracht waarmee ze in
elke stal kan functioneren’, lichtte jury
Jan Steegink het dagkampioenschap van
Marĳtje, voor de tweede keer algemeen
kampioene in Opmeer, toe.
In de seniorenstrĳd had Marĳtje uierkampioene Mina 933 (v. Grashoek Keeper) van Mathé en Anton van Echtelt uit
Hoogwoud achter zich gelaten. Voor de
rondom correcte en sterke Forddochter
Carla 316 van John en Christel Wester uit
Opmeer eindigde de keuring met een
derde plaats. Ze miste de laatste finesse.
Maar Wester had nog een ĳzer in het
vuur: de pas gekalfde Carla 344. De Dropshotdochter had de perfecte keuringsconditie, maar kon het met twee kalvingen minder niet redden van de koningin
van Noord-Holland en eindigde verdienstelĳk als reservekampioen.

Wester versus Bakker

Marĳtje 356 (v. Lheros),
algemeen kampioene
Prod.: 6.04 291 10.395 4,11 3,48 lw 100

Film Opmeer
Een video van Opmeer is te
vinden in de Veeteelt-app
en op www.veeteelt.nl.
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Wester en Bakker, ze kwamen elkaar vaker tegen op deze eerste maandag van
augustus. Bĳ de jonge koeien was het
rasmelkkoe Truus 197 van Wester die
won. De dochter van Joylan Eurostar liep
er met haar voorbeeldige frame en hoog
opgehangen uier uit. Voor de reservetitel meldden zich ook twee roodbonte
koeien: de balansrĳke en sterk geuierde
Classicdochter Lien 277 van Willem en
Maarten Spaander uit Berkhout en Bet
516, de aansprekende Fidelitydochter
van de broers Jan, Perr en Jeroen Doo-

deman uit Wĳdenes. Voor een ereplaats
kwamen ze tekort in uier en benen. De
reservetitel ging naar Marĳtje 368, een
Jasperdochter uit de stal van Bakker, die
met het vorderen van de (hete) dag de
vulling in haar middenhand wat kwĳtraakte, maar die dankzĳ haar spĳkerharde uier en best gebruikte, droge benen
geen ruimte voor twĳfel liet.

Herhaling Middenmeer
Het eremetaal in de vaarzenklasse ging
naar de oudere vaarzen. Niet naar Aukje
292, de fraaitypische Danillodochter van
Bakker of de harde en fraai geuierde Wilhelmina 501 (v. Braxton) van Peter Akkerman uit Westbeemster. Het was het
zwaardere kopduo uit de tweede rubriek
dat van de jury de voorkeur kreeg. Het
ging tussen de fraaitypische Wilhelmina
496 (v. Seaver) van Akkerman en Truus
203, de Blueskydochter uit de stal van
Wester. In de rubriek zette jurylid René
Buiter Truus met haar harmonische
overgangen, drogere benen en een prima
uier op kop. Logisch dat Truus ook het
kampioenschap kreeg toebedeeld.
En dan waren er nog de bedrĳfsgroepen
waarbĳ Wester en Bakker elkaar opnieuw tegenkwamen. De melkrĳkheid
en het rastype van het drietal Westerkoeien spraken enorm aan, maar de uniformiteit van de zwarte Bakkerselectie
won: Marĳtje op kop, gevolgd door de
reservekampioene in de middenklasse
Marĳtje 368, en als afsluiter Aukje 292 (v.
Danillo).
Uiteindelĳk kreeg Opmeer met Truus
203, Truus 197 en Marĳtje 356 dezelfde
kampioenen als vĳf maanden ervoor tĳdens de provinciale winterkeuring in
Middenmeer. Wat later in lacatie en
wellicht wat kilo’s gegroeid, maar nog
steeds de allermooiste koeien van NoordHolland. l
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