
Simone Fortune (v. Fortune), kamp. midden
Prod.: 3.04 144 5455 4,41 3,48 lw 112 l.l.

Zeedieker Roseanna (v. Advent), kamp. vaarzen
Prod.: 2.04 182 5515 4,65 3,30 lw 123 l.l.

‘Wij zijn op zoek naar koeien die 
elke veehouder op stal wil’, ver-

telde jurylid Johan Mulder uit Marum 
tijdens zijn inleiding in Middenmeer. Op 
basis van dat criterium kende hij Johanna 
8 (v. HBC Wave) de 1a-positie toe in de 
eerste rubriek. De vaars van Piet van Am-
mers uit Wijdenes was degelijk gebouwd, 
maar kwam vanwege een minder hoge 
achteruier niet in de finale. Daarin liep 
wel de 1c van de tweede rubriek: Marlin-
da Holstein Beatrix 62 (v. Goldwyn). 
De krachtig gebouwde Beatrix van Jan 
Ton uit Beets bezat een sterke boven-
bouw, maar zou in het beengebruik meer 
kunnen overtuigen. Wat dat betreft had 
een finaleplek voor Future Dream Sijke 
3626 (v. Survivor) beter gepast. Deze stijl-
volle vaars van Jacob Wijnker en Ina van 
Ark uit Avenhorn had veel bodemvrij-
heid in de uier, maar werd helaas gepas-
seerd. De harmonieuze en meer gespier-
de Lucky Mikedochter Aukje 263 van 
Willem Bakker uit Nieuwe Niedorp 
kreeg wel een finaleticket, terwijl ze eer-
der nog 1c liep achter Sijke. 
Met Aukje bestond het finalekwartet uit 
twee 1c-dieren. Toch had het kampioens-
duo elk een rubriek gewonnen. Jan Ton 
had in Marlinda Holstein Grietje 93 een zeer 
compleet en harmonieus dier aan zijn 
halster. De dochter van Plattery Sam In-
cas – een Zwitserse roodbontstier – had 
een vast aangehechte uier en stapte op 
beste benen en klauwen. Ze had een ste-
vige kluif aan Zeedieker Roseanna, een Ad-
ventdochter met een rank lijf en spijker-
harde benen. De roodbonte vaars van 
Wijnker won dankzij haar surplus aan 
jeugd, Grietje werd reserve. 
Vier verschillende inzenders bereikten 
de finale in de middenklasse en opnieuw 
werd Wijnker gepasseerd. De 1a-ge-
plaatste Duplexdochter Future Dream Sijke 
3622 beschikte over een evenwichtig 

skelet met sterke overgangen en ze had 
glasharde benen, maar viel buiten de fi-
nale. Daar stond wel Beemstar Lagley 42 (v. 
Classic) van Pieter Jan Groot uit Midden-
beemster, dankzij haar hoge achteruier.
Marijtje 356 (v. Lheros) van Bakker voerde 
tijdens de finale een spannende strijd 
met Kingfarm Holsteins Alida 439 (v. Kra-
mer) van Daan en Gerda van Dolder uit 
Hoogwoud. Marijtje was dankzij meer 
macht in haar rubriek sterker geweest 
dan de bijzonder fraai geuierde Alida 
439. Beide moesten het opnemen tegen 
uierkampioene Simone Fortune (v. Fortune) 
van Siem de Boer uit Middelie. Een 
krachtpatser pur sang, die prima stapte, 
al was de kwaliteit in het spronggewricht 
haar aandachtspunt. Ze versloeg haar 
opponentes en verwees niet Marijtje 
maar Alida naar de reservestek. 

Hetzelfde lot ondergaan
Zou Wijnker dan in de seniorenklasse 
zijn gram halen? Future Dream Sonja 141 
(v. Talent) behaalde net als vorig jaar een 
1a dankzij haar vast aangehechte uier. 
Ook haar beenwerk was onberispelijk en 
haar frame vertoonde prachtige verhou-
dingen. Maar net als vorig jaar viel Sonja 
buiten de boot, terwijl Goldwynhalfzus 
Sonja 134 van Wijnker hetzelfde lot on-
derging. Zij was in haar rubriek geklopt 
door Ant 235 (v. Roy) vanwege meer melk-
opdruk. Deze koe van John en Christel 
Wester uit Opmeer had een sterk been-
gebruik en een breed hellend kruis. Ze 
versloeg daarom de makkelijk bewegen-
de Marlinda Holstein Zwarthak 182 (v. Lucky 
Lawrence) van Ton, alsook de prima be-
waarde Rudolphdochter Moldau 20 van 
familie Verhoef uit Wieringerwerf. 
De kampioene van vorig jaar – Sonja 21 
(v. Stadel) – vormde het laatste obstakel  
voor Ant. Trimco en Jolanda de Jonge uit 
Westbeemster hadden haar er weer pri-

Het viel niet mee om de finalisten te voorspellen op de winter-

show van Noord-Holland. In Middenmeer waren dikwijls de 1c’s 

paraat in de eindstrijd en vielen – soms ten onrechte – de 1a’s 

buiten de boot. Net als in 2010 waren de prijzen goed verdeeld.

Stadeltelg van De Jonge is één van de drie kampioenes met roodbonte vader

Sonja herhaalt haar zetten

tekst Tijmen van Zessen

Sonja 21 (v. Stadel), kamp. oudere koeien
Prod.: 5.05 204 6982 5,34 3,81 lw 103 l.l.

K E U R I N G

ma voorgezet. De subliem, hoog en breed 
geuierde Stadel kwam dankzij haar beste 
uier als winnaar in de boeken. l  

Kijk voor een film op www.veeteelt.nl
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