KEURING WINTERSHOW WEST-BRABANT

Truus in favorietenrol
De families Van Loenhout en Van Beek waren op
de wintershow West-Brabant goed op dreef. Samen
veroverden ze vijf van de zes individuele titels.
TEKST INGE VAN DRIE

N

iet voor het eerst troffen ze elkaar
in de ring in Etten-Leur. Ook drie
jaar geleden wedĳverden de Goldwynzussen Everland Dikkie en HBC Goldwyn
Daydream om het eremetaal op de wintershow West-Brabant. In de middenklasse
was Daydream van Bart en Lars van Loenhout toen de sterkste. Met dank aan haar
fraaie lichaamsbalans en de puike uier met
nauw geplaatste spenen bleef Daydream
ook nu bĳ de senioren haar halfzus van
Everland Holsteins uit Roosendaal voor.
Voor de sterk stappende en hoog geuierde
Dikkie restte net als in 2015 het zilver.

Kippenvel
Voor de familie Van Loenhout bleef het niet
bĳ de seniorentitel. De fokkers uit Prinsenbeek waren goed op dreef. Hun winnende
bedrĳfsgroep bezorgde juryleden Gerrit van
der Kolk en David Schakel kippenvel en hun
Frontrunnerdochter Truus 65 was overduidelĳk de favoriet van het publiek. Met haar

sterke kruis, mooie overgangen en fraai
beaderde uier won Truus eerder op de dag
ook al de sterk bezette middenklasse. Ze
bleef onder meer de fĳngebouwde en hoog
en breed geuierde JK DG Esmeralda (v. Doorman) van Jan Kolff uit Woudrichem voor.
Ook het winnende vaarzenduo van 2017, de
fraai geuierde Southland Dellia 21 (v. Gold
Chip) en haar stalgenote Southland Sharon 10
(v. Platinum), kreeg klop van Truus. Maar
Southland Holsteins uit Teteringen had
nog een derde ĳzer in het vuur: Southland
Sharon 38. De Braxtontelg bewoog gemakkelĳk en beschikte over een vast aangehechte
uier. Ze won het zilver en hield de pasgekalfde, krachtig gebouwde Aukje 253 (v. Seaver) van Van Loenhout nipt achter zich.
In de vaarzenfinale ontspon zich opnieuw
een duel tussen Van Loenhout en de familie
Van Beek van Southland Holsteins. Ditmaal
delfde Van Loenhout het onderspit. Adrie 9,
een jonge Seaverdochter met een ondiepe
uier en fĳn beenwerk, was in breedte van

Tabel 1 – Kampioenen wintershow West-Brabant (publiekskampioene vetgedrukt)

categorie

naam dier

vader

eigenaar, woonplaats

kampioene vaarzen
reservekamp. vaarzen
kampioene midden
reservekamp. midden
kampioene oud
reservekamp. oud

Southland Dem Dellia 92
Southland Jack Carola 25
Truus 65
Southland Brax Sharon 38
HBC Goldwyn Daydream
Everland Dikkie

Dempsey
Jackman
Frontrunner
Braxton
Goldwyn
Goldwyn

Southland Holsteins, Teteringen
Southland Holsteins, Teteringen
L. en N. van Loenhout-Jansen, Prinsenbeek
Southland Holsteins, Teteringen
L. en N. van Loenhout-Jansen, Prinsenbeek
Everland Holsteins, Roosendaal

Southland Dem Dellia 92 (v. Dempsey),
kampioene vaarzen
Productie: 2.03 70 2236 3,81 3,22 lw 101 l.l.

Truus 65 (v. Frontrunner),
kampioene midden en publiekskampioene
Productie: 3.05 484 16.776 4,14 3,55 lw 93

de voorhand en in achteruierhoogte net
niet opgewassen tegen de robuuste Southland Carola 25 (v. Jackman), die het zilver
won. Van meet af aan was duidelĳk dat de
titel naar HHH-vaarzenkampioene Southland Dellia 92 (v. Dempsey) zou gaan. Ze was
bĳ de vaarzen een klasse apart met haar
fraaie frame, ondiepe uier en sterke kruis.
‘Deze vaars gaan we in de toekomst nog
vaak terugzien’, voorspelde David Schakel. l

Marré Verstijnen: ‘Publiek vindt de rubriek “sterren” prachtig’
De Sterren van West-Brabant is een begrip op
de wintershow in Etten-Leur. ‘Met deze speciale rubriek voor honderd- en tientonners,
waarmee we de eerste waren in Nederland,
zetten we koeien in het zonnetje die iets gepresteerd hebben’, vertelt Marré Verstijnen, die
sinds het begin de toelichting van deze rubriek
‘sterren’ verzorgt. ‘Ooit gingen honderdtonners
vrijwel meteen na het behalen van hun record-

productie naar de slager, maar wij laten zien
dat veel van deze koeien nu echt nog het
aanzien waard zijn.’
Als het aan Verstijnen ligt, houdt de WestBrabantse wintershow deze traditie in stand.
‘We hebben ons heus wel eens afgevraagd
of we hiermee door moeten gaan. Maar de
mensen langs de ring vinden het nog steeds
prachtig.’

veeteelt FEBRUARI 1 2018
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