KEURING OPMEER

Van internationaal allooi
Op de uitgestelde wintershow van Middenmeer wist
JK Eder DG Carmen 5 al te imponeren door als vaars
het algemeen kampioenschap te winnen. In Opmeer
wist de Dylandochter dat huzarenstukje te herhalen.
TEKST TIJMEN VAN ZESSEN

M

arcel van der Eijk kocht haar met
een doel: een grote nationale show
winnen. De met 89 punten opgenomen melkvaars JK Eder DG Carmen 5 gaf in
Opmeer alvast een visitekaartje af. Ze was
jong en oud de baas tijdens de provinciale
keuring van Noord-Holland. Met haar evenredige frame wist ze al harten voor zich te
winnen, maar de subliem vast aangehechte
en lange uier stal voor haar de show. Carmen 5 stamt uit een roemrijk internationaal
voorgeslacht; ze is een nakomeling van de
bekende Carf Emeraude (v. Goldwyn) van Jan
Kolff en Diamond Genetics, die inmiddels 7
excellente dochters achter haar naam heeft
staan. Eén daarvan liep op het EK in Libramont in de Nederlandse landengroep.
Bij de junioren in Opmeer verwees Carmen
de harmonische Mps Prosy Proside naar de
reservestek. De Sidekickdochter was een
sterk stappende pupil van Maarten en Wil-

lem Jacob Spaander uit Berkhout. Dankzij
haar krachtige beenwerk hield ze haar jeugdige stalgenote Bontje 507 (v. King Doc) van
het zilver.

JK Eder DG Carmen 5, algemeen kampioen
Productie: 2.00 183 6.715 3,26 3,22

Immigranten uit Flevoland
Van der Eijk was oppermachtig in Opmeer.
Hij won ook de bedrijfsgroep, met daarin de
middenklaskampioene FG Fever Joyce 4 (v.
Douglas). De langgerekte raskoe mocht ondanks haar licht oplopende kruispartij
plaatsnemen voor de sterk stappende Solomondochter Simone Solomon, van Wimco en
Eldert de Boer uit Warder. Dankzij haar
droge beenwerk versloeg ze Future Dream H.
Daan (v. Slamdunk). De sterk geuierde koe
van Jacob Wijnker en Ina van Ark uit Avenhorn etaleerde veel kracht en balans.
In de seniorenklasse kwamen Rudi en Ilona
Menkveld uit Lutjewinkel als een duveltje
uit een doosje tevoorschijn met Destrydoch-

Tabel 1 – Kampioenen keuring Opmeer (algemeen kampioen vetgedrukt)

categorie

naam dier

vader

eigenaar, woonplaats

kampioen jong
reservekampioen jong
kampioen midden
reservekampioen midden
kampioen oud
reservekampioen oud

JK Eder DG Carmen 5
Mps Prosy Proside
FG Fever Joyce 4
Simone Solomon
Gansey’s Anthurium
Doorman Flower

Dylan
Sidekick
Douglas
Solomon
Destry
Doorman

M. van der Eijk, Twisk
mts. W. en T. Spaander-Helder, Berkhout
M. van der Eijk, Twisk
S. en E. de Boer, Warder
mts. Menkveld-de Haan, Lutjewinkel
M. van der Eijk, Twisk

Gansey’s Anthurium, seniorenkampioen
Productie: 8.09 664 20.301 4,84 3,97

ter Gansey’s Anthurium. De halfzus van fokstier Talentino imponeerde met een sterk
front en een best bewaarde uier. Ze stapte op
een krachtig stel benen, parallel van stand
en de gebruiksduur van haar benen viel
slechts af te lezen aan het even ver doorveren in de koten. Maar niets stond haar uierén seniorentitel in de weg. En zo gaven de
“immigranten” uit Flevoland (zie kader) een
stevig en roodbont visitekaartje af in Opmeer. Ze weerhielden Van der Eijk van een
hattrick: zijn langgerekte Doormandochter
Doorman Flower legde voor de Twiskse veehouder beslag op het zilver. l

Zegevieren als een ‘paard van Troje’ in Opmeer
Nietsvermoedend kijken inzenders en publiek
naar de ijzersterke verrichtingen van Gansey’s
Anthurium (v. Destry). De zevendekalfskoe uit
Lutjewinkel komt met een bijzondere voorgeschiedenis naar de keuring in Opmeer. Haar
eigenaren Rudi en Ilona Menkveld boeren nog
maar kort in Noord-Holland; ze werden in Zeewolde uitgekocht voor een datacentrum. Als
een ‘paard van Troje’ zien de ‘immigranten’ uit
Flevoland hun vedette – nota bene roodbont

– afrekenen met de overwegend zwartbonte
concurrentie. De halfzus van fokstier Talentino
overleefde de verhuizing en de overgang naar
robotmelken en won nu ook nog de seniorentitel op de provinciale keuring.
‘Het kostte ons veel kunst- en vliegwerk om
haar drachtig te krijgen. Ze is uiteindelijk elf
keer geïnsemineerd. We zijn blij dat het gelukt
is en hopen haar nu nog excellent te krijgen’,
vertelt een glunderende Ilona.

veeteelt AUGUSTUS 2022
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