KEURING MIDDENBEEMSTER

Gouddelvende Anya’s
Geen Landbouwshow
Opmeer dit jaar, maar wel
de eenmalige Noord-Hollandse zomerkeuring. De
Anyafamilie stak er met
drie titels dit keer met
kop en schouders bovenuit in de kustprovincie.
TEKST FLORUS PELLIKAAN

O

p een flinke regenbui na, liep alles
gesmeerd op de eenmalige NoordHollandse zomerkeuring in Middenbeemster. Daar kwam ook nog eens een
prima kwaliteit van koeien bij, zeker in de
erg sterk bezette middenklasse. Zo gaf de
harmonisch gebouwde Jacoby Anya 2 (v. Jacoby) van Marcel van der Eijk uit Twisk direct
haar visitekaartje af. Ze won met haar
lange uierbodem eerst het uierlint en had
goede papieren voor het eremetaal. Maar
de Vlaamse juryleden Tjebbe Huybrechts
en Mieke Vander Schueren hadden hun oog

De algemeen kampioene Bolleholster Anya 4 (uiterst links) voert haar rubriek aan, geflankeerd door
de reservekampioene middenklasse Terbeek Absolute Glenda

laten vallen op twee koeien uit de andere
rubriek met meer front en upstandig. Het
was Bolleholster Anya 4 (v. Gold Chip) van Van
der Eijk die, vanwege meer formaat en nog
iets meer breedte en hoogte in de achteruier, de baas was over de roodbonte balanskoe Terbeek Absolute Glenda van Frans-Jan ter
Beek uit Muiden.

Nazaten van Chief Adeen
Het bleef voor de Anyafamilie, gefokt door
Jan van der Wal uit Bartlehiem uit de Amerikaanse familie van MS Kingstead Chief

Tabel 1 – Kampioenen Noord-Hollandse zomerkeuring (algemeen kampioene vetgedrukt)

categorie

naam dier

vader

eigenaar, woonplaats

kamp. vaarzen
res.kamp. vaarzen
kamp. midden
res.kamp. midden
kamp. oud
res.kamp. oud

Jacoby Anya 3
Anya 10
Bolleholster Anya 4
Terbeek Absolute Glenda
Hellen 583
Doorman Flower

Jacoby
Mogul
Gold Chip
Absolute
–
Doorman

M. van der Eijk, Twisk
M. van der Eijk, Twisk
M. van der Eijk, Twisk
F. J. ter Beek, Muiden
vof fa. Kregel-Kalverboer, Zuidschermer
M. van der Eijk, Twisk

Adeen, niet bij het succes in de middenklasse. Bij de vaarzen sloeg de door Marcel
van der Eijk verder uitgebouwde foklijn
zelfs een dubbelslag. Het was Jacoby Anya 3
(v. Jacoby) die met haar kracht, diepe rib en
fraai gevormde uier de titel pakte. Het reservelint ging dankzij haar fraai beaderde
uier en sterke stap naar Anya 10, een Moguldochter van middenkampioene Anya 4.
De suprematie van de Anya’s reikte nog
niet tot de oudere koeien. Dat maakte
de weg vrij voor de slijtvaste en fraai uitgebalanceerde Hellen 583 van familie
Kregel-Kalverboer uit Zuidschermer, een
dochter van een eigen stier. Van der Eijk
won wel de reservetitel met de in Duitsland geboren krachtpatser Doorman Flower
(v. Doorman).
Als kers op de taart won Van der Eijk ook
het kampioenschap voor de beste bedrijfsgroep, zonder dat de latere algemeen
kampioene Bolleholster Anya 4 daar
deel van uitmaakte. l

Marcel van der Eijk: ‘Blij dat de shows weer zijn begonnen’
‘Eindelijk’, verzucht Marcel van der Eijk. ‘Eindelijk weer een keuring. Na twee jaar waren we
er echt aan toe. Je probeert het beste uit je
koeien te halen, maar we konden ons in coronatijd niet spiegelen. Ik wilde graag weer weten waar ik stond. Ook omdat we al denken
aan het EK van volgend jaar.’
De keuring in Middenmeer werd voor de fokker uit Twisk een groot succes. Hij nam met

vijf koeien deel, waarvan er vier kampioene of
reservekampioene werden en eentje derde op
tal. ‘Dit bedenk je niet en dan ook nog met vier
koeien uit dezelfde familie. Heel bijzonder. Ik
hoop dat de start van de keuringen de fokkerij
weer een beetje terug tot leven brengt. Je
spreekt weer fokkers en je ziet weer nakomelingen van stieren op keuringen. Ik ben blij dat
het weer is begonnen.’
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