KEURING ASTEN-HEUSDEN

Dagzeges voor 1b-koeien
Tweede in de rubriek én toch dagkampioene worden.
Het overkwam Gerrie 45 én Grashoek Nel 139 Pp op
de Zuid-Nederlandse wintershow.
TEKST INGE VAN DRIE

M

et een 1b-positie leken de kansen
van Grashoek Nel 139 Pp op prolongatie van het algemeen kampioenschap al in de rubriek verkeken. Maar naarmate de dag vorderde, groeide de vorm van
de Sunflowerdochter van Melkveebedrĳf
Grashoek. In de seniorenfinale roodbont
verwees ze daardoor met haar lange lĳf en
dito uier de sterk stappende Heizenhof Clara
13 (v. Franklin) van Ron Timmermans uit
Moergestel naar het zilver. Vervolgens reeg
Nel ook het algemeen kampioenschap aan
haar zegekar.
Nel was niet de enige koe die op de ZuidNederlandse wintershow in Asten-Heusden
vanuit een 1b-positie succes boekte. Dat
gold bĳvoorbeeld ook voor Gerrie 45. Dankzĳ een betere vulling van de uier en meer

hardheid in de bovenbouw versloeg de
Doormandochter van de familie Bloemen in
de finale in de middenklasse zwartbont Sph
Yuna (v. Kingpin) van Frank en Stefan Krol
uit Boekel. Daar bleef het niet bĳ voor Gerrie, die ook de dagzege pakte.

Gerrie 45 (v. Doorman), algemeen kamp. zwart
Productie: 1.11 353 10.527 4,61 3,42 lw 101

Nogmaals prijs voor Bloemen
Voor de familie Bloemen was er nogmaals
succes. Met de jongste vaars van de keuring
– Gerrie 50 (v. Fitz) was nog net geen twee
jaar oud – pakten de fokkers uit Vredepeel
de vaarzentitel bĳ zwartbont dankzĳ haar
jeugdige voorkomen en mooie mix van
kracht en melktype.
De functioneel ĳzersterke Angels Wiesje 52
(v. Edway) van Angels Holsteins uit Meĳel
was de derde deelneemster die na een twee-

Tabel 1 – Kampioenen Zuid-Nederlandse wintershow (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

Gerrie 50
Elise 43
Gerrie 45
Sph Yuna
Dijkstar Lies 24
Moerhoeve Gonda 95
Angels Wiesje 52
Retraitehoeve Selma 313
Roza 1
Dennenburg Nellie 72
Grashoek Nel 139 Pp
Heizenhof Clara 135

Fitz
Durbin
Doorman
Kingpin
The Voice
Teus
Edway
Akyol
Delegate
Colorado
Sunflower
Franklin

Bloemen Melkvee vof, Vredepeel
vof M. C. J. M. en G. A. M. Goesten-Pullen, Hedel
Bloemen Melkvee vof, Vredepeel
F. S. I. M. Krol, Boekel
Bongers Egchel vof, Egchel
Moerhoeve Holsteins, Sint-Michielsgestel
Angels Holsteins, Meijel
vof Willemse-Meulepas, Beers (N.Br.)
mts. C., J. en F. Versteden, Oirschot
W. en M. Meulenbroeks, Lage Mierde
Melkveebedrijf Grashoek bv, Grashoek
mts. Timmermans-Moonen, Moergestel

Grashoek Nel 139 Pp (v. Sunflower), alg. kamp.
Productie: 5.04 343 15.029 4,33 3,46 lw 114

de plek in haar rubriek een titel opeiste. Ze
won de vaarzentitel bĳ roodbont. In de
middenklasse trok Frans Versteden uit Oirschot aan het langste eind met Roza 1, een
spierwitte Delegatedochter met een mooie
melkopdruk en een sterk opgehangen,
hoog aangehechte melkklier.
Bĳ zwartbont viel Dĳkstar Lies 24 (v. The
Voice), een voorbeeldkoe wat frame betreft,
voor de derde keer op rĳ in de prĳzen. De
pupil van Freek Bongers uit Egchel rekende
in Asten-Heusden na een close finish af met
de fraai geuierde Moerhoeve Gonda 195 (v.
Teus) van John van der Aa uit Sint-Michielsgestel. l

Julien Hautvast: ‘Voor Bas was bedrijfsgroep het mooist’
Voor het eerst reikte de organisatie dit jaar de
Bas Engelen Bokaal uit, een wisseltrofee voor
de beste bedrijfsgroep. ‘Bas Engelen heeft
zeker in onze regio veel betekend voor de
fokkerij’, legt voorzitter Julien Hautvast uit. ‘Ook
was hij altijd bereid om een bijdrage te leveren
aan onze show, bijvoorbeeld bij het maken van
de catalogus of door sponsoring. Bovendien
nam hij hier altijd deel met zijn eigen koeien.’
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Bewust koos de organisatie ervoor de bokaal
te verbinden aan de beste bedrijfsgroep, vertelt Hautvast. ‘Voor Bas was dat het mooiste
onderdeel van de keuring. Met zo’n groep kun
je een totaalplaatje van je bedrijf laten zien.’
De eerste winnaar van de bokaal werd John
van der Aa, die met zijn zwartbonte Moerhoevekoeien nipt het roodbonttrio van Ron Timmermans versloeg.
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