
Carla 344 (v. Dropshot), kampioene midden
Prod.: 3.03 319 10.957 4,46 3,28 lw 112

Truus 197 (v. Eurostar), kampioene jong
Prod.: 2.03 136 5133 3,24 2,75 lw 104 l.l.

Drie van de vier vaarzenfinalisten van 
de wintershow van Noord-Holland 

kwamen uit de jongste rubriek. Mis-
schien was dat toeval, maar het drietal 
toonde in Middenmeer aan dat verse, 
nog dikwĳls niet uitgegroeide vaarzen 
op keuringen beslist mee kunnen din-
gen naar het eremetaal. Neem Bleske 404, 
een Blueskydochter van Jan, Bea en Dirk 
Jan Kater uit Wieringerwaard, die op 
de dag af op tweejarige leeftĳd had ge-
kalfd. Bleske was het jongste dier in Mid-
denmeer en inderdaad nog erg jeugdig, 
maar ze toonde een geweldig lange voor-
uier. Ze eindigde vóór de rondom cor-
recte Lien 277 (v. Classic) van de familie 
Spaander uit Berkhout. De rubriekszege 
in de jongste rubriek was voor Future 
Dream Holsteins Darina van Jacob Wĳnker 
en Ina van Ark uit Avenhorn, die daar-
door  zeker was van een finaleplaats. De 
scherpe Darina (v. Snowman) bezat een 
vaste en hoge uier, maar verdiende haar 
rubriekszege vooral omdat ze qua been-
gebruik iedereen de baas was.
Ondanks de dominantie van jonge vaar-
zen in de finale, kwam de uiteindelĳke 
kampioene uit de oudste vaarzenru-
briek. Truus 197 (v. Eurostar) van John en 
Christel Wester uit Opmeer was meer 
uitgezwaard, breder in het skelet en 
combineerde een harde bovenbouw met 
voldoende ribwelving en ribdiepte. Van-
wege haar breed gedragen uier verover-
de ze de titel. De jeugdige Darina kreeg 
de reservetitel.

Minder maat en massa
John Wester had ook sterke troeven 
meegenomen voor de titelstrĳd in de 
middenklasse. Zĳn Dropshotdochter 
Carla 344 imponeerde in zĳaanzicht 
dankzĳ haar diepe middenhand en hoge 
achteruier. Stalgenote Carla 323 (v. Red 
Rock) had meer upstanding en was uit 
zwaarder hout gesneden, maar kende 
een minder vlotte stap. De stalgenotes 

troffen in de finale Bertha 238, een stĳl-
volle Goldwyndochter van Marcel van 
der Eĳk uit Twisk. Bertha was juist fĳner 
in haar bouw. 
De laatste finalist kwam uit de stal van 
Co Ruĳter uit Wĳdenes. Zĳn Cricket-
dochter Wienes Coba 712 had nog maar 
net voor de tweede keer gekalfd en dat 
kwam in de ring tot uiting door minder 
maat en massa dan haar concurrentes. 
Maar Coba was wel uiterst jeugdig en be-
woog zich soepel dankzĳ een mooie 
kruispartĳ en sterke benen. Ze kreeg de 
reservetitel, omdat ze voor de hoogste 
trede nog niet de capaciteit van Carla 
344 bezat. Daarmee was het tweede 
kampioenschap voor Wester een feit.

Bodemvrĳheid van de uier
In de strĳd om de seniorentitel acteer-
den Simone Fortune van Simon en Eldert 
de Boer uit Middelie en Twister Aaltje van 
Van der Eĳk uit Twisk. Aaltje (v. Talent) 
was in beweging imponerend met haar 
diepe, open ribbenpartĳ, maar op stand 
was een mindere overgang van voor- 
naar middenhand zichtbaar. Simone  
(v. Fortune), middenklaskampioene in 
2011, showde haar lĳf weliswaar minder 
fier dan Aaltje, maar ze was wel sterk en 
lang in haar skelet. In beenwerk werd ze 
voorbĳgestreefd door Future Dream Hol-
stein Sĳke 3626. De bodemvrĳheid van  
de uier van de Survivortelg van Wĳnker 
verraadde niet dat ze al vier keer gekalfd 
had. Dankzĳ haar droge beenwerk, haar 
sterke bovenbouw en haar bĳzonder lan-
ge vooruier kreeg ze de reservetitel. 
Want Marĳtje 356 was naar Middenmeer 
gekomen om haar dagzege van vorig jaar 
te verdedigen. De Lherostelg van Willem 
Bakker uit Nieuwe Niedorp was dit jaar 
in nog meer in goeden doen, omdat ze 
zes weken terug had gekalfd en daar-
door niet alleen kracht, maar ook melk 
uitstraalde. Haar brede, door een sterke 
ophangband gedragen achteruier ver-

Lherosdochter Marĳtje 356 was in perfecte showconditie naar 

de wintershow van Noord-Holland afgereisd. De kampioene van 

2013 was beter dan ooit en verdedigde haar titel met verve.

Dubbelslag voor John Wester tĳdens drukbezochte wintershow Middenmeer

Andermaal Marĳtje 356

tekst Jaap van der Knaap

Marĳtje 356 (v. Lheros), kampioene oud
Prod.: 5.04 311 13.069 4,47 3,36 lw 123

K E U R I N G

raadde een prima dagproductie en zon-
der twĳfel kreeg ze de seniorentitel toe-
bedeeld. Het was vervolgens ook geen 
verrassing dat ze ook het algemeen kam-
pioenschap opeiste. l
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