KEURING MIDSUMMER DAIRY SHOW

Kwaliteit wint van kwantiteit
Met twee koeien naar
de keuring en met twee
algemeen kampioenen
naar huis. Het overkwam
familie Van Loenhout.
TEKST FLORUS PELLIKAAN

D

e rubrieken waren soms klein op de
Midsummer Dairy Show in Schĳndel.
Om de aantallen niet verder terug
te laten lopen reikte de organisatie een prĳs
uit voor ‘de beste inzender’. Deze werd gewonnen door De Tienmorgen Holsteins van
familie Goossens uit Beers, die maar liefst
tien koeien inzond. Daaronder was de uiteindelĳke seniorenkampioene Tienmorgen Marie
Suze 1 (v. Jotan) die in gezamenlĳk eigendom
is met Ger van Hest uit Moergestel. Ze streed
lang mee om het algemeen kampioenschap,
maar daarin bleek Dora 201 uiteindelĳk te
sterk. De Jotanhalfzus van Bart en Lars van

Guurtje 292 (v. Aftershock), alg. kamp. zwartbont. Productie: 3.02 368 12.243 5,14 3,58 lw 103

Loenhout uit Prinsenbeek combineerde veel
jeugd met een brede en hoge uier.
Bĳ de vaarzen was Peter Willemse uit Beers
succesvol met twee zusjes van Fun P.: Retraitehoeve Corrie 82 en Retraitehoeve Rita 135. Van-

Tabel 1 – Kampioenen Midsummer Dairy Show 2018 in Schijndel (algemeen kampioenen vetgedrukt)

categorie

naam dier

vader

eigenaar, woonplaats

kamp. vaarzen zb
res.kamp. vaarzen zb
kamp. midden zb
res.kamp. midden zb
kamp. oud zb
res.kamp. oud zb
kamp. vaarzen rb
res.kamp. vaarzen rb
kamp. midden rb
res.kamp. midden rb
kamp. oud rb
res.kamp. oud rb

De Rith Cinderella 56
Dynamic Josje 1
Guurtje 292
Moerhoeve Gonda 207
Moerhoeve Gonda 181
Moerhoeve Gonda 195
Retraitehoeve Corrie 82
Retraitehoeve Rita 135
Dora 201
Tienmorgen Liz Stina 49
Tienmorgen Marie Suze 1
Mina 210

Atwood
Silver
Aftershock
Windbrook
Goldrush
Teus
Fun P
Fun P
Jotan
Jotan
Jotan
Jotan

mts. Van Beek-Peeters, Breda
comb. Van Wichen en Hoftijzer, Maasbommel
L. en N. van Loenhout-Jansen, Prinsenbeek
Moerhoeve Holsteins, St.-Michielsgestel
Moerhoeve Holsteins, St.-Michielsgestel
Moerhoeve Holsteins, St.-Michielsgestel
vof Willemse-Meulepas, Beers
vof Willemse-Meulepas, Beers
L. en N. van Loenhout-Jansen, Prinsenbeek
De Tienmorgen Holsteins, Beers
comb. De Tienmorgen Holst. en Van Hest, Beers
fam. Van Mil vof, Ledeacker

wege een betere kruisbouw en daardoor een
beter beengebruik won Corrie.

Ongekende uierbreedte
Bĳ de zwartbonte vaarzen ging het goud
nipt naar de ruim ontwikkelde en ondiep
geuierde De Rith Cinderella 56 (v. Atwood) van
Adrion en Lisette van Beek uit Breda.
Bĳ de middenklasse en de oudere koeien was
Moerhoeve Holsteins van John van der Aa
erg succesvol. Bĳ de senioren ging de titel
naar zĳn al vaker succesvolle Moerhoeve Gonda 181 (v. Goldrush) vanwege een fraai rastype. In de middenklasse leek haar Windbrookdochter Moerhoeve Gonda 207 lang op
weg naar de titel door een ongekende uierbreedte. Op het laatste moment viel de keuze toch op de harmonischer Guurtje 292 (v.
Aftershock) van Van Loenhout. De fokstal
zag hierdoor beide ingezonden koeien algemeen kampioene worden. Een unicum. l

Harm Albring: ‘Niet somber over toekomst van keuringen’
Maar liefst 250 kilometer reed het Drentse
jurylid Harm Albring om de zwartbonte koeien
in Schijndel op volgorde te plaatsen. Hij raakte
al snel in zijn element. ‘Hoe hoger het niveau,
hoe mooier de keuzes die je kunt maken.
Zeker bij de jonge dieren zijn er een aantal die
zich met de landelijke top kunnen meten.’
Dat in Schijndel het aantal koeien tegenviel,
herkent Albring op meer keuringen. ‘Regionaal

is het soms lastig de aantallen te halen. Maar ik
ben niet somber over het voortbestaan van
keuringen. Kijk maar eens hoeveel enthousiasme er hier en landelijk bij de Young Breeders is. Dat is een garantie voor de toekomst’,
stelt Albring. ‘Avondkeuringen zijn wel een
goede stap. Hierdoor doet de buitenlandse
gewoonte van gezelligheid op keuringen ook
hier meer zijn intrede.’

veeteelt OKTOBER 1 2018
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