KEURING HOORNAAR

Geertje klopt Alana
Het lukte de roodbonte Alana net niet om de zwartbonte Geertje te verslaan in Hoornaar, waar vader
en zoon De Bruin de meeste titels opeisten.
TEKST INGE VAN DRIE

B

ĳna was er geschiedenis geschreven
in Hoornaar. Het had niet veel gescheeld of voor het eerst in de lange
historie van de Zuid-Hollandse fokveedag
was er een roodbonte dagkampioene aangewezen. M.H. Alana 5 was dan ook wel van
uitzonderlĳke klasse. De Amordochter van
Merwehoeve De Groot – ze won eerder dit
jaar de NRM-titel in de middenklasse – imponeerde vooral in uier. ‘De aderen op haar
uier lĳken wel van goud gemaakt’, luidde
het jurycommentaar van Erik Nĳenhuis.
Met overmacht won Alana de seniortitel bĳ
roodbont vóór de winnares van vorig jaar,
de goed gebouwde Welland Sien 2 (v. Pleasure) van Arie en Roel van der Wel.
Ook de competitie met het kampioensduo
bĳ roodbont jong kon Alana moeiteloos
aan. Dat waren achtereenvolgens de gemakkelĳk bewegende Hiddink Tulipe 434 (v. Ar-

tie) van Pieterjan Bakker uit Dodewaard en
haar secondante Annie 161 (v. Curtis), een
jonge vaars met mooie overgangen van de
familie Pellikaan uit Meerkerk.
Wie zou Alana dan kunnen overtreffen in
Hoornaar? De zwartbontvaarzen niet, hoe
fraai ze ook waren. Jury Gerrit van der Kolk
noemde winnares Fever Precilla (v. Fever) van
firma De Groot uit Everdingen zelfs ‘een
belofte voor de toekomst’. Vanwege mooiere overgangen en meer openheid hield ze
de puik en ondiep geuierde De Winkels
Carien 4 (v. McCutchen) van Henk-Jan van
Driel uit Hedel op afstand.
Ook de kampioenen in de middenklasse –
een tweetal van Wout en Daniël de Bruin –
konden Alana niet stuiten. Met haar fraaie
frame versloeg de relatief onbekende Stientje
27 (v. Acme) haar hoog en breed geuierde
stalgenote Margriet 408 (v. Lauthority).

Tabel 1 – Kampioenen fokveedag Hoornaar (algemeen kampioene vetgedrukt)

categorie

naam dier

vader

eigenaar, woonplaats

kampioene vaarzen zwart
reservekamp. vaarzen zwart
kampioene midden zwart
reservekamp. midden zwart
kampioene oud zwart
reservekamp. zwart
kampioene jong rood
reservekamp. jong rood
kampioene oud rood
reservekamp. oud rood

Fever Precilla
De Winkels Carien 4
Stientje 27
Margriet 408
Geertje 567
Margriet 333
Hiddink Tulipe 434
Annie 161
M.H. Alana 5
Welland Sien 2

Fever
McCutchen
Acme
Lauthority
Windbrook
Goldwyn
Artie
Curtis
Amor
Pleasure

fa. De Groot, Everdingen
H. G. J. van Driel, Hedel
vof De Bruin, Giessenburg
vof De Bruin, Giessenburg
mts. Van Dijk-de Bruin, Giessenburg
vof De Bruin, Giessenburg
P. Bakker, Dodewaard
vof Pellikaan-de Jong, Meerkerk
Merwehoeve de Groot, Herwijnen
A. en R. van der Wel, Hoogblokland

Geertje 567 (v. Windbrook), algemeen kamp.
Prod.: 3.08 378 14.350 4,60 3,15 lw 107

Hiddink Tulipe 434 (v. Artie), kamp. roodb. jong
Prod.: 2.02 361 10.183 4,03 3,40 lw 107

Vader en zoon De Bruin, die ook de beste
bedrĳfsgroep bĳ zwartbont samenstelden,
sloegen bĳ de senioren nogmaals toe. Ze
wonnen het zilver met de zes keer gekalfde,
best bewaarde Margriet 333 (v. Goldwyn).
Het goud bĳ de senioren? Dat kwam Geertje
567 toe. ‘Het lĳkt wel of alle botjes bĳ deze
koe precies op de juiste plek liggen’, zo
stak jurylid Lars van Loenhout de loftrompet over de Windbrooktelg van Teus van
Dĳk en Wouter de Bruin. In het zicht van
de haven was het Geertje die Alana liet
stranden en met de Dirk de Groot-bokaal
voor het algemeen kampioenschap naar
huis ging. l

Tijmen van Zessen: ‘Uniformiteit was onze enige kans’
Pas op het allerlaatste moment besloten Tijmen
(links op de foto) en Miranda van Zessen uit
Lexmond mee te doen aan de bedrijfsgroepencompetitie. ‘Er was niet eens een bordje met
onze naam en we hadden eigenlijk ook niemand om de derde koe te leiden’, vertelt
Miranda. Des te groter was de verrassing toen
ze meteen de titel beste bedrijfsgroep bij

roodbont wonnen, met hun eerste bedrijfsgroep ooit. ‘We hebben nog nooit meer dan
twee koeien meegenomen naar Hoornaar’,
vertelt Miranda. ‘Uniformiteit was onze enige
kans’, aldus Tijmen. ‘Onze koeien scoren dan
wel niet zo goed op macht en ontwikkeling als
die van andere inzenders, maar ze waren wel
goed in uiers en benen én ze waren uniform.’
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