K E U R I N G

25e editie Wintershow Noord-Holland prooi voor Wilhelmina 496

Prĳzen maximaal verdeeld
Iedere organisatie droomt ervan, zeker bĳ een jubileumeditie: veel
blĳe inzenders doordat de prĳzen mooi zĳn verdeeld. Het gebeurde
in Middenmeer, waar Peter Akkerman het algemeen kampioenschap won en De Taurushoeve de grote verrassing was.
tekst Florus Pellikaan

rie keer had Marĳtje 356 het algemeen kampioenschap al gewonnen
tĳdens de Wintershow Noord-Holland.
De Lherosdochter van Willem Bakker
uit Nieuwe Niedorp was op voorhand
dan ook de gedoodverfde kandidate voor
de hoofdprĳs tĳdens de jubileumeditie.
De nog altĳd ĳzersterk geuierde Marĳtje
had in Middenmeer één vĳand en dat
was haar afkalfdatum twee weken voor
de keuring. Een nog te ruime conditie
belemmerde nieuw succes. In een rechtstreeks duel moest ze haar meerdere erkennen in de fraaie framekoe WT Ebydale
53 (v. Talent) van Marcel van der Eĳk uit
Twisk en de kwaliteitsrĳke en ondiep geuierde Haarhoeve Joke 117 (v. Ramos) van
familie Verhoef uit Wieringerwerf.
Joke troefde op haar beurt naast Ebydale
ook de balansrĳke roodbonte Ariane 1
van Willem en Maarten Spaander uit
Berkhout af. De Classicdochter had in de
jongste rubriek senioren afgerekend met
de fraaitypische Trĳntje 373 (v. Mark) van
Trimco de Jonge uit Westbeemster en de
correct gebouwde Wienes Coba 712 (v.
Cricket) van Ko Ruĳter uit Wĳdenes. De
strĳd om de reservetitel, die Joke won,
speelde zich echter ver achter Future
Dream H. Ber 29 af. De Duplexdochter van
Jacob Wĳnker en Ina van Ark uit Avenhorn was met haar stĳlvolle skelet, fĳne
botstructuur en hoge achteruier de concurrentie de baas.
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Afgetekend kampioen
Over alle leeftĳdscategorieën gezien was
de middenklasse het sterkst bezet. Een
hoofdrol was daarbĳ – toch wel enigszins verrassend tussen de gevestigde
orde – voor De Taurushoeve uit Assendelft. Bĳ het ﬁnalevĳftal schaarden zich
twee pupillen van Anjo de Leeuw en
Klaas Yff. Daarbĳ hoorde Trĳntje 687 (v.
Zabing), die kort daarvoor het uierkam-

pioenschap op haar naam schreef. Door
meer ribdiepte was ze de baas over de
hoogbenige, maar spĳkerharde Ground
Laké Gretha 232 (v. Goldsun) van familie
Beentjes uit Uitgeest. Trĳntje kon echter
niet op tegen de ruim ontwikkelde Future
Dream H. Dara (v. Snowman) van opnieuw
Wĳnker. Anders dan in de rubriek moest
Dara in de ﬁnale toch haar meerdere erkennen in die andere pupil van De Taurushoeve: Trĳntje 694 (v. Sanchez), die na
de middagpauze nog meer imponeerde
in uier. Het was daardoor ook Trĳntje
694 die de strĳd aan mocht binden met
Wilhelmina 496 (v. Seaver) van Peter Akkerman uit Westbeemster. Wilhelmina,
vorig jaar reservekampioene bĳ de vaarzen, imponeerde met een opengebouwde
ribbenpartĳ. Vanwege meer balans verwees ze Trĳntje naar de reservestek.
Bĳ de vaarzen schaarde brutaal de jongste deelneemster Beemstar Rita 878, een
Sanchezdochter uit de WH Rita’s, van
Pieter Jan Groot uit Middenbeemster
zich met haar stĳl bĳ het ﬁnalevĳftal. In
de rubriek had ze al afgerekend met de
degelĳk gebouwde Pietje C 335 (v. Romano) van familie Kater uit Wieringerwaard. Maar tegen de oudere vaarzen
kon Rita niet op, waaronder de stalgenoten Helm Holsteins D-Day (v. Goldday) en
Helm Holsteins Leentje 106 (v. Braxton) van
Sjoerd van der Helm en Lars Kregel uit
Zuidschermer. D-Day was melkrĳk,
Leentje toonde veel balans, waardoor
laatstgenoemde de reservetitel won. Opnieuw was er een afgetekende kampioene: de fraaitypische Dora 99 (v. Sid) van
Van der Eĳk die voorzien was van een
vast aangehechte uier en prima stap.
Voor het algemeen kampioenschap stond
de jury voor een lastige beslissing: de bewezen kwaliteiten van Ber of de bloei van
de jonge Wilhelmina. De jury koos uiteindelĳk voor Wilhelmina. l

Dora 99 (v. Sid), kampioene vaarzen
Voorspelde productie:
2.02 305 9659 3,53 3,11 lw 120

Wilhelmina 496 (v. Seaver),
algemeen kampioene
Prod.: 2.01 381 12.428 3,66 3,48 lw 123

Future Dream H. Ber 29 (v. Duplex),
kampioene senioren
Levensprod.: 2364 79.004 3,54 3,39

Keuringsﬁlm
Bekĳk een ﬁlm van de keuring in de
Veeteelt-app en op veeteelt.nl.
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