KEURING WINTERSHOW UFF

Janke wint in Houten
Een flinke mensenmassa zag op de eerste wintershow van dit jaar Janke 624 zegevieren. Tijdens de
avondkeuring in Houten duelleerden koeien van
Freek de Jong en Arjen Vernooij om de prijzen.
TEKST JAAP VAN DER KNAAP

BEKIJK DE FILM OP VEETEELT.NL

‘I

k daag het publiek uit om na de keuring eens achter deze koe te gaan
staan en haar enorme welving van de
ribben te bekijken.’ Lovende woorden had
jurylid Frank Winter tijdens de wintershow
van de Utrechtse Fokclubs Federatie voor
Janke 624. De fraaitypische Snowfeverdochter van Freek de Jong uit Montfoort had
veel fans aan de zijlijn in Houten.
Bezoekers waren massaal naar de avondkeuring gekomen, omdat het de eerste
wintershow was na het opheffen van alle
coronamaatregelen. Janke won de publieksprijs in Houten en de seniorentitel en verwees haar stalgenote Gerda 126 (v. Goldsun)
naar de reserveplek. Gerda, die in 2020 nog
de seniorentitel behaalde, had aan kwaliteit
in frame nog niets ingeboet, maar haar
recente kalfdatum was nog te veel zichtbaar in haar uierkwaliteit. Sterk was ook de
derde plaats in de finale voor honderdton-

ner Delta Hind. De stiermoeder en Snowmandochter van Arjen Vernooij uit Schalkwijk was al meer dan een jaar aan de melk,
maar haar kwaliteitsuier werd nog ruimschoots boven de hak gedragen. Voor haar
prestaties in de melkput verdiende ze de
CRV-rendementsprijs.

Hedra Riedel 919 (v. Movement), kamp. midden
Productie: 2.00 518 14.702 4,16 3,41 lw 97

Beenwerk maakt het verschil

De vele toeschouwers zagen hoe Janke 703
de vaarzentitel opeiste. De jeugdige King
Docdochter van opnieuw De Jong was sterker in de bovenbouw dan de robuustere
reservekampioene Jantina 292 (v. Midwolder
Martin) van de familie Sturkenboom uit
Schalkwijk.
In de middenklasse wees Winter de complete Hedra Riedel 919 (v. Movement) aan als
kampioene. De tweedekalfskoe van Vernooij uit Schalkwijk was niet de grootste in
de ring, maar had wel fraaie verhoudingen

Tabel 1 – Kampioenen UFF-wintershow te Houten (publiekskampioene vetgedrukt)

categorie

naam dier

vader

eigenaar, woonplaats

kampioen vaarzen
reservekampioen vaarzen
kampioen midden
reservekampioen midden
kampioen oud
reservekampioen oud

Janke 703
Jantina 292
Hedra Riedel 919
Gerrie B Unique
Janke 624
Gerda 126

King Doc
Martin
Movement
Unix
Snowfever
Goldsun

F. de Jong, Montfoort
J. en A. Sturkenboom, Schalkwijk
A. Vernooij, Schalkwijk
F. de Jong, Montfoort
F. de Jong, Montfoort
F. de Jong, Montfoort

Janke 624 (v. Snowfever), publiekskampioene
Productie: 3.07 365 11.557 4,32 3,62 lw 108

in het skelet. Vooral in de kracht en fijnheid van haar benen was ze te sterk voor
Gerrie B Unique. Unique, een dochter van
Unix uit de stal van De Jong, had een uier
die breder in de dam was aangehecht, maar
ze moest in beenwerk haar meerdere erkennen in Riedel. Unique verwees op haar
beurt de sterk geuierde Sabien 150 (v. Zamagni) van vof Groot Nieuwenhuijzen uit
Woudenberg naar de derde positie.
En de titel voor fraaiste bedrijfscollectie?
Met zoveel individuele titels kon het bijna
niet anders dan dat ook deze prijs naar
Freek de Jong ging. l

Cock Verweij: ‘Avondshow voorziet in behoefte’
‘Mooi toch, al dat publiek?’ Cock Verweij, voorzitter van de Utrechtse Fokclubs Federatie,
kijkt terug op een geslaagde editie van de
wintershow. ‘Het is altijd de vraag of het lukt
om na een periode zonder keuringen zo’n
evenement weer op de rit te krijgen. Maar je
ziet het, we voorzien duidelijk in een behoefte.’
In Houten verschenen een kleine vijftig koeien
in de ring, waarvan een aantal van nieuwe

inzenders. Dat de keuring ’s avonds plaatsvindt, is volgens Verweij mede een reden van
het succes. ‘Op tijd beginnen en dankzij een
strakke regie op tijd klaar zijn. Met de vele
vrijwilligers die helpen, is vanavond laat alles
weer opgeruimd en lopen hier morgenochtend
weer de paarden in de manege. Zo’n avondshow heeft echt sfeer en brengt, zoals je ziet,
massa’s mensen op de been.’
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