K E U R I N G

Omzetten wintershow UFF naar avondkeuring levert veel kĳkers op

Jobra wint avondshow UFF
Zelfs de catalogi waren uitverkocht. De eerste UFF-avondkeuring
trok veel publiek, dat in Houten de bekende Braxtondochter
Holec Redrose Jobra verkoos tot publiekskampioene.
tekst Inge van Drie

M
Oud Voskuil Nellie 120 (v. Alta Ross),
vaarzenkampioene
Prod.: 2.01 166 6928 3,45 2,99 lw 112 l.l.

Holec Redrose Jobra (v. Braxton),
publiekskampioene
Prod.: 1.11 388 12.106 3,37 3,14 lw 96

Jantje 196 (v. Fibrax), seniorkampioene
Prod.: 3.04 391 15.368 3,69 3,23 lw 118

Videoreportage
Een ﬁlm van de keuring is
te vinden in de Veeteelt-app
en op www.veeteelt.nl
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eer publiek trekken. Dat was voor
de commissie van de UFF-wintershow de belangrĳkste reden om de keuring dit keer ’s avonds te organiseren.
Die opzet slaagde. Het publiek stond
rĳendik om de ring en zelfs de catalogi
waren uitverkocht.
Kĳkers genoeg dus bĳ de vaarzenﬁnale,
waarin de jeugdige U2 Nene 14 (v. onbekend) van Gĳsbert Kemp uit Zĳderveld
hoge ogen gooide. Dankzĳ haar fraaiere
type hield ze in de jongste rubriek al
De Kastanjeboom Emmy 36 (v. Danillo) van
melkveebedrĳf De Kastanjeboom uit
Bunschoten achter zich. Emmy was misschien wel de vaars met de beste uier in
Houten. Haar uier was vast en hoog aangehecht. Maar dat mocht niet baten,
want ook Oud Voskuil Nellie 120 passeerde
Emmy. De sterk stappende en lange Alta
Rossdochter van Marco van der Wind uit
Woudenberg was dan wel niet de vaars
met de beste uier, maar jury Erik Nĳenhuis riep haar uit tot winnares, omdat ze
in het spronggewricht meer kwaliteit
liet zien dan reservekampioene Nene.
Voor Emmy resteerde een eervolle
vermelding. Net buiten de prĳzen viel
Delta Riana (v. Nelson), een vaars met veel
hardheid en droge benen van Arjen
en Eef Vernooĳ uit Schalkwĳk. Ook
Anna 397 (v. End-Story) van de familie Van der Wind uit Woudenberg en
Gerda 126 (v. Goldsun) van Freek de Jong
uit Montfoort moesten buigen.
In de middenklasse maakte Holec Redrose
Jobra haar opwachting. De Braxtondochter van Pieter Kuĳer uit Soest won een
jaar geleden in Houten de vaarzentitel.
Net als toen moest ze het opnemen tegen de sterk stappende Hedra D. Marie 8
(v. Hunter) van Vernooĳ. Ook Janke 584,
een breed geuierde en open geribde Atlanticdochter van De Jong was erbĳ in de
ﬁnale, net als Jose 54 (v. Mark Jan) van de
familie Vlooswĳk uit Benschop.
Meer tegenstand kreeg Jobra nog van

Tolbert 630. De Survivordochter van de
faculteit Diergeneeskunde uit Utrecht
was breed en lang, beschikte over een
prima kruis en een hoge achteruier. In
hoogtemaat kon Tolbert niet tippen aan
Marie 634 (v. Prometheus) van de familie
Van der Wind uit Maarsbergen. Marie
was royaal ontwikkeld en haar uier was
vast aangehecht en sterk opgehangen.
Maar echt lastig maakten Tolbert en
Marie het Jobra niet. Marie won de reservetitel, maar met haar ondiepe uier, het
brede kruis en de mooie balans in haar
lĳf veroverde Jobra de titel in de middenklasse. Ook maakte ze deel uit van de
winnende bedrĳfsgroep én sleepte ze de
publiekstitel in de wacht.

Van der Wind domineert
Bĳ de senioren domineerde de familie
Van der Wind. Met drie stuks – twee uit
de stal in Woudenberg en een uit Maarsbergen – drong ze door tot de ﬁnale. Van
dat drietal eindigde alleen de krachtig
gebouwde Marie 567 (v. All-Riehl Prince),
de middenklassekampioene van 2015,
niet bĳ de laatste drie. Daarin slaagde
ook Delta Alana niet, al wekte de negen
jaar oude, nog altĳd jeugdig ogende
Mascoldochter van Vernooĳ wel sympathie met haar puik bewaarde uier.
Ook voor H.H. Leeuwarder 331 van Niek
van der Horst was een ﬁnaleticket het
hoogst haalbare, maar de veehouder uit
Cothen had met H.H. Wietske 447 nog een
ĳzer in het vuur. Toch miste de fraaitypische en goed bewegende Cinnamondochter de lengte van het overgebleven
duo van Van der Wind. Sandra 2 (v. Survivor) en Jantje 196 (v. Fibrax) waren koeien
met veel balans. Sandra etaleerde daarbĳ
een vast aangehechte uier, terwĳl Jantje
veel souplesse in het beengebruik liet
zien. Het extra melktype en de extra
uitstraling van Jantje gaven de doorslag.
Zĳ nam de titel mee naar huis. Sandra
moest genoegen nemen met het zilver. l

