Sabina‘s

NRM06 Koefamilie
Door de MKZ-crisis verdwenen de roodbonte Sabina’s van Herman en Ria Schrijver abrupt van het
keuringstoneel. Met de doorbraak van Taco gloorde
nieuwe hoop voor de talentvolle showfamilie.

W

ie kent ze niet, de attente kop van Sabina 17? Afgebeeld
door Marleen Felius groeide het beeld uit tot bijna een
icoon van de donkere MKZ-periode die in het voorjaar 2001
heel centraal Nederland in haar ban hield. De uitbraak van
mond- en klauwzeer maakte een abrupt einde aan de zonovergoten keuringscarrières van Sabina 15 (v. Reynold Jano) en
haar dochter Sabina 17 (v. Andries) van Herman en Ria Schrijver uit Terwolde.
De loopbaan van de Sabina’s was kort, maar bijzonder krachtig. In 1998 behaalde Sabina 15 het juniorenkampioenschap
op de NRM, twee jaar later trad haar enige dochter Sabina 17
in haar voetsporen. Hoogtepunt in de bloeiende carrière van
de jonge Sabina 17 was ongetwijfeld de overwinning op het
Europees kampioenschap in Brussel in 2000, vlak daarna gevolgd door het algemeen kampioenschap in Utrecht.
Zoals Sabina 17 de enige dochter was van Sabina 15, zo is Taco
haar enige zoon. Het debuut van de Koerier 114-zoon – inmiddels ruim twee jaar geleden – ging niet onopgemerkt voorbij.
Vrij snel al na zijn eerste fokwaarden showde eigenaar KI Kampen een dochtergroep op de NRM van 2004. Straks breit Taco
op de tiende editie een vervolg aan dat dochteroptreden.
Behalve aan mannelijke kant zitten de genen van de Sabina’s
ook aan vrouwelijke zijde in het keuringscircuit. In Vlaanderen is die rol weggelegd voor Stadeldochter Sabina 18, aan Nederlandse kant is die eer onder meer voorbehouden aan Sabina
Feniks 2 (v. Stadel) van Arie van der Wel uit Hoogblokland. Zij
verdedigt straks de Sabina-eer in de Veemarkthallen.
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