Uitslag finale

Doortje wint na open strijd

Doortje 2370
Schreur Janny 133
Meerbrink Nathalie
Annie 43
Dora 69

Roodbonte oud-kampioenes kunnen geen potten breken in de finale
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Met het ontbreken van Juweeltje 6 en een vierde
notering voor Jacoba 8 was zowel het kampioensals het reservelint bij de oudere roodbonten vacant. Doortje 2370, twee jaar terug nog naaste belager van deze twee keuringscoryfeeën, greep haar
kans. De BevNickdochter kwam, zag en overwon.

S

naast een stijlvolle bovenbouw over een fraai beaderde
uier. Maly, eerder dit jaar roodbonte afgevaardigde op het
EK, bezat een forse voorhand
en een duurzaam opgebouwd
skelet. Met haar betere uierplaatje en stijlvolle, evenwich-
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Van een uitgesproken kopnummer was in de voorlaatste
rubriek minder duidelijk sprake. De ruime reeks bracht
daarom weliswaar niet minder spanning. De strijdvaardige Annie 43 (v. Grashoek Spectaculair) van Jasper Pellikaan
uit Meerkerk buiten beschouwing gelaten, werd het in die
categorie een Noord-Brabants
onderonsje. Twee van de tradi-
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tioneel grootste inzenders waren daarvoor verantwoordelijk. Maly 90 (v. Koerier 114) van
Peter Willemse uit Beers ging
in duel met Thea 18 (v. Goldie)
van Stef en Lenie Goossens uit
dezelfde gemeente. De Belgisch gefokte Thea beschikte

(geb. september ’99-augustus ’98)
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Schreur Janny 133 (v. Lentini), reservekampioene oud
Productie: 2.02 305 8653 4,03 3,49

Rubriek 22

Doortje 2370 (v. BevNick), alg. kamp. en kamp. oud
Productie: 3.04 305 8629 4,22 3,94

De familie van algemeen kampioene Doortje 2370 liet in
het verleden al vaker van zich horen. Via Doortje 2094
leverde de koestam van de familie Veneklaas Slots al eerder een kampioene op de NRM. De Skywarddochter
gooide in 1996 de hoogste ogen bij de junioren. Via moeder Doortje 2 is de oud-NRM-kampioene te linken aan de
huidige generatie. De Doortjefamilie was op de jongste
nationale keuring bovendien dubbel vertegenwoordigd.
Seniorenkampioene Doortje 2370 was in Utrecht vergezeld van haar dochter Doortje 2549 (v. Tulip).

wel voorin als achterin strak
gelijnde lijf toonde Doortje
een mooie breedte met plaats
voor een vierkante, goed opgehangen uier. Meerbrink Nathalie
(v. Athene) van Herman en Ria
Schrijver uit Terwolde ging de
concurrentie aan met haar net
zo balansrijke frame. Door
haar zuivere beenwerk liet Nathalie de zware Lucky Chiefdochter Rika 17 van Jan-Albert,
Freek-Jan en Mientje Eggerink
uit Wierden net achter zich.
Een eerste notering bleek echter te hoog gegrepen voor Nathalie. De voorkeur van jurylid Bennie Kampkuiper ging
uit naar ruime roodbonten
met veel kracht en goede functionele eigenschappen. Dankzij de breedte en de macht in
het skelet stuurde hij Doortje
onder lovende kritiek naar
een eerste stek boven de Athenetelg van Schrijver.

(geb. oktober ’99-juli ’00)

Doortjefamilie al vaker succesvol op NRM

touwdamshof Jacoba 8 en
Juweeltje 6. De seniorenen reservekampioene van de
NRM 2002 waren voor de nationale keuring in Utrecht
allebei opnieuw aangemeld.
Juweeltje 6, de excellente Jeromdochter van Appie Lammertink uit Laren, moest op
de vooravond van het tweejaarlijkse gebeuren echter verstek laten gaan. Ging Jacoba 8
voor een titelverlenging of
kwam de roodbonte delegatie
voor een volledig open strijd
te staan? Nee, voor de Liza’s
Cavemandochter van Gerrit,
Jantje en Hendrik van ’t Hof
uit Oosterwolde was door de
zware concurrentie nu geen
hoofdrol weggelegd. De titelverdedigster en tegelijk oudste roodbonte diende zich tevreden te stellen met een
vierde notering in haar rubriek. De seniorentitel was alvast vacant.
Doortje 2370 (v. BevNick) van
Wim, Willemien en Jorrit Veneklaas Slots uit Zeyerveld,
twee jaar terug nog naaste belager van eerder genoemde
keuringscoryfeeën, verging
het beter. De bijna zevenjarige
BevNickdochter bewoog soepel door de ring over degelijk
en hard beenwerk. Haar lange
ribben imponeerden en werden afgewisseld met veel lengte in het skelet. Met haar zo-
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basis van een moeilijke strijd.
Lena verkeerde net als in 2002
ook nu weer in prima keuringsconditie. Haar krachtige
skelet en stijl combineerde de
witte verschijning met een degelijke en goed aangehechte
uier. Een 1a-notering was desondanks te hoog gegrepen. De
onvoldoende krachtige stap
brak de Winlukedochter op,
hoewel ze in framekenmerken de fijnere Dora 96 (v. Koerier 114) van Jan Wentink uit
Ruurlo overklaste. Details
maakten het verschil en de
functionaliteit bleek toonaangevend. Dora haalde met haar
lange en achteraan duurzaam
aangehechte uier een tweede
notering vóór Lena. Schreur
Janny 133 (v. Lentini) van Henk,
Dickie en Rick Reurslag uit Laren deed het net beter. Janny,
een fokproduct uit een volle
zus van oud-NRM-kampioene
Schreur Janny 66 (v. Koerier
104), bezat de meest complete
uitstraling. De solide Lentinidochter toonde net even meer

eigenaar

Doortje 2370

BevNick

Kom. E-D Thor Mts. Veneklaas Slots, Zeyerveld (Dr.)

Meerbrink Nathalie

Athene

Lucky Chief

Mts. Brouwer-Schrijver, Terwolde (Gld.)

Rika 17

Lucky Chief

Allure

Mts. Eggerink-Zandvoort, Wierden (Ov.)

Stouwdamshof Jacoba 8

Liza‘s Caveman Jubilant

Germa 5

Lightning

E-D Thor

Mts. Haytink-Marsman, Lochem (Gld.)

Gerdien 171

Jerom

Luuk

Mts. v.d. Bighelaar-Van Vleuten, Velddriel (Gld.)

Fam. Van ’t Hof, Oosterwolde (Gld.)

Mareike

Rudi

Edberg

Mts. Brouwer-Schrijver, Terwolde (Gld.)

Jana 145

KomLead

Koerier 104

Mts. Pouwels-Hoogstrate, Weert (L.)

Gasthuis Jo 45

Jurist

Astrohope

A. van Buuren, Leerbroek (Z.H.)

Schreur Janny 104

Tulip

Koerier 104

Mts. Gijmink-Stokreef, Nieuwlande (Dr.)

stijl in haar skelet en bezat
nog een tikkeltje meer lengte
en hardheid in het frame;
pluspunten die haar tot slot
een verdiende reekswinst opleverden.

Vijf keer twaalf
Bij de laatste vijf roodbonte senioren waren het de Gelderse
inzenders die overheersten. In
tegenstelling tot de roodbonte
junioren, waarvan er slechts
één werd uitverkoren, waren drie van de vijf mededingers voor de seniorentitel uit
die hoek afkomstig. Zowel
Schreur Janny 133, Dora 96 als
Meerbrink Nathalie mochten
hun kans wagen naast de ZuidHollandse Annie 43 en de
Drentse Doortje 2370. Winlukedochter J & G Lena kreeg
in tegenstelling tot Doortje
2370 geen nieuwe kans voor
een gooi naar het kampioenslint.
De juryleden leken het in de finale bij de senioren voor de
tweede keer opvallend eens
met elkaar. De keuze was inderdaad niet echt moeilijk
met een uitgesproken kopnummer onder het vijftal.
De complete en balansrijke
Doortje liep ver uit op haar
roodbonte concurrentes. Met

vijf keer de maximumscore
kroonden publiek en juryleden de functioneel sterke
roodbonte met afstand tot
seniorenkampioene.
Moeilijker viel de keuze tijdens de verkiezing van de reservekampioene. Met het toekennen van die titel was veel
meer spanning gemoeid. De
gelijke score van de complete
Janny en de twee jaar oudere
Meerbrink Nathalie lag daaraan ten grondslag. Nerveus gelach was de weerklank van de
te snijden spanning op de tribunes. De spelregels moesten
gevolgd worden en tussenkomst van arbiter Arie Hamoen was nodig om het reservelint definitief toe te wijzen.
De hoofdinspecteur leek het
eens met de publieksjury. Ook
Hamoen haalde de Lentinidochter naar voren.
Nog een dag lang bleef het
wachten op de ontknoping
van het algemeen kampioenschap. Maar ook hier was de
eensgezindheid toonaangevend. Met een overgrote meerderheid van stemmen had de
complete Doortje ook nu weer
de overhand.
Annelies Debergh

Rubriek 24

tige frame was ze ondanks
haar kleinere gestalte Thea de
baas. Enkel Annie kon Maly
van een reekszege weerhouden, een taak die de Spectaculairdochter van debutant Pellikaan met gemak aannam. Het
fijn typische lichaam van de
Spectaculairdochter was goed
in balans en voorzien van sterke, veerkrachtige benen. Op
dat laatste punt moest Maly
haar meerdere erkennen in
Annie 43, zodat deze laatste
een 1a-notering binnenhaalde.
De rubriek met de jongste senioren beloofde al op voorhand heel wat spanning met
de hernieuwde deelname van
J & G Lena 53 van Jan Hoegen uit
Garderen. Vorige keer pakte
de Winlukedochter op de
NRM nog het reservelint bij de
roodbonte junioren, zodat het
ook nu weer uitkijken was
naar Lena’s prestatie. De drie
uitgesproken kopnummers in
een gemiddeld genomen kwaliteitsvolle groep vormden de
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Annie 43 (v. Grashoek Spectaculair), vierde bij de senioren
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