Koepad
de Carscadden mateloos. Vol
bewondering dichtte hij de
stralende en zowel voor- als
achterin breed aangehechte
uier lovende woorden toe.
Zonder veel twijfel was het
kampioenschap voor beste
uier de hare.
Hoewel het verschil tussen
Convincertelg Convinta en
Proalm Dante Baghera (v. Dante)
van Luigi en Marco Prodi uit
Reggio Emilia klein was,

Montichiari op zijn m ooist
Familie Beltramino boekt dubbel succes met Ira en Do riana
De Italiaanse show van Verona verhuisde voor het eerst naar Montichiari. De
uitmuntende toilettage met veel tierlantijntjes maakten de Italiaanse show ook
nu weer tot een fraai spektakel. Oud-kampioene Al-Pe Doriana kaapte voor de
tweede keer de hoofdrol weg voor haar stalgenote Bel Stormatic Ira.

M

et de Italiaanse Al-Pe
Doriana en de Spaanse
La Travesia James Elsa stonden twee nationaal kampioenes zij aan zij in Montichiari.
Dankzij het duel in de slotreeks kreeg de Italiaanse fokveeshow op 2 februari lichte

Europese allures. Bijna leek
de verplaatste fokdag van
Verona naar de nieuwe locatie op een oefening voor de
komende Europese show in
Cremona in 2008.
Niets was echter minder waar.
De inbreng van landen buiten

Bel Stormatic Ira (v. Stormatic), kampioene jonge koeien
Productie: 2.01 305 8507 4,21 3,31

Italië bleef beperkt tot inzendingen uit Duitsland en Spanje door maatregelen van de
Italiaanse overheid. Het WestEuropese type van het blauwtongvirus blijkt van een heel
ander kaliber dan het heersende virus in de zuiderse Europese landen. Blauwtong
zette daardoor een forse
streep door de inbreng vanuit
Frankrijk en Engeland.

Superieure prestatie
De strijd tussen de keuringskoninginnen Al-Pe Doriana (v.
Quartz) van de familie Beltramino en Travesia James Elsa (v.
James) in gemeenschappelijk
eigendom van de Spaanse bedrijven La Travesia, La Flor en
La Ponderosa kon onmogelijk
onopgemerkt voorbijgaan in
Montichiari. De opvallende
stilte rondom de ring sprak
boekdelen.
Met bijna ingehouden adem
keek het publiek toe hoe jurylid Brian Carscadden zich
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moeiteloos een weg baande
door de afsluitende seniorenreeks. Bonnyfarm Leader Veronica (v. Comestar Leader) van
Alberto Chiappini uit Ghedi,
die al vaker in de schaduw
van Doriana stond, kreeg met
haar oudmelkte vorm dit keer
geen kans. Na haar reservekampioenstitel in Cremona
afgelopen najaar eindigde Veronica ditmaal op een vijfde
stek.
Onderwerp van gesprek waren met name de beide nationaal kampioenes. De uitermate goed getoiletteerde
dames waren met hun complete bouw en prima verhoudingen in skelet en uier op
elk gebied aan elkaar gewaagd. De fractie ruimer gebouwde Doriana vertoefde
met haar beter gepositioneerde spenen in een voorkeursrol. Na de veelvuldige rondjes
rond beide koeien koos Carscadden resoluut voor de Italiaanse schone. Elsa kreeg de
tweede plek in de reeks.
Al net zo snel en zelfverzekerd als hij zijn keuze tijdens
de reeksen beslechtte, ging
de Canadese foktechnicus
ook in de finale te werk. De
uier van Convincertelg Convinta van Davide en Guido Errera uit Borgoforte charmeer-

stuurde de Canadees resoluut
de sterker geuierde Convinta
naar het seniorenkampioenschap door. Op die manier
flankeerde Convinta La Travesia James Elsa en Al-Pe Doriana. Zou oud-kampioene Doriana
alsnog
haar
titel
verlengen? Carscadden koos
in de eindstrijd voor de glimmende Doriana met een secondantenrol voor Convinta.
De Spaanse Elsa kreeg een
eervolle vermelding op haar
naam.

Groen licht voor Ira
De Spaanse delegatie was eer-

der bij de jonge koeien al
even rijkelijk vertegenwoordigd. La Ponderosa Stormatic
Jada (v. Stormatic) van het gelijknamige fokbedrijf La Ponderosa was er één van. Haar
jeugdige, maar desondanks
solide bouw ging gepaard met
correct en fijn beenwerk en
een fraai hellend kruis. Op
dat laatste punt overtroefde
de Stormaticdochter de scherpere Brill Kendall Liana (v. Kendall) van opnieuw de broers
Beltramino.
De tweede reeks leek een herhaling van de eerste. Met Carlos Lyster Nadya (v. Tcet Lyster)
van hetzelfde fokkerijverbond van Elsa verscheen opnieuw een Spaanse op kop
van de reeks. Het betere evenwicht in de gelederen gaven
Due Pioppi Champa (v. Champion) van Lorenzo Favaretto uit
Mirano oorspronkelijk de
voorkeur. Omwille van extra
lengte en stijl beslechtte de
Canadees het duel in het
voordeel van Nadya.
Het showgehalte was hoog in
Montichiari. Net als de forse
spotlichten centraal in de
ring ondersteunde het fel
groen gekleurd zaagsel het
Italiaanse showgehalte. De
trage wals van koeien en begeleiders was perfect georkestreerd door een vleugje muziek.
Jurylid
Carscadden

Al-Pe Doriana (v. Quartz), algemeen kampioene
Productie: 5.04 305 11.705 4,24 3,09

scheen zich duidelijk thuis te
voelen: geen greintje twijfel
doorspekte zijn keuze van de
rubriekswinnaar in de slotreeksen.
Met haar compleetheid imponeerde Bel Stormatic Ira van
Beltramino. ‘Kwaliteit van top
tot teen’, bejubelde hij de
stijlvolle verschijning. De
Stormaticdochter combineerde finesse, stijl en lengte in
een gepaste verhouding. Zowel in kwaliteit van uier als
in beenwerk was ze concurrente Aralvico Manhattan Mira
(v. Manhattan) van Pietro en
Luigi Araldi uit Collecchio de
baas.
Beltramino hield ook in de
laatste reeks zijn kansen
warm. Imera, een zwartbonte
Elayodochter uit de proefperiode, etaleerde een fraai beaderde uier die achteraan
hoog tussen de benen verdween. In lengte van de uier
was de zwarte Proalm Rubens
Chanel (v. Rubens) van de gebroeders Prodi haar de baas
met een eerste notering tot
gevolg.
Toegegeven, de uiteindelijke
juniorenkampioene liep in
exterieurkwaliteit ver boven
haar leeftijdsgenotes uit. De
keuze van Bel Stormatic Ira
als winnaar van de jeugdfinale was een uitgemaakte zaak.
Carscadden twijfelde evenmin aan de betiteling van de
reservekampioene. De balansrijke Proalm Rubens Chanel
kreeg de voorkeur boven
Aralvico Manhattan Mira.
De betiteling van Doriana en
haar beide eredames bij de
keuze van de algemeen kampioenes noemde Carscadden
een kwestie van leeftijd. Een
dergelijke titel zou ook haar
charmante stalgenote Stormatictelg Ira niet hebben
misstaan. Misschien in 2008,
maar met deze Ira laten de
broers Beltramino de komende jaren wellicht nog meer
van zich spreken…

De 51-jarige Rian de Jonge
is per 5 februari benoemd
tot interim-directievoorzitter van CRV Holding, de
werkmaatschappij van CR
Delta in Nederland en van
VRV in Vlaanderen. De Jonge neemt daarmee de taken
waar van Jan Jansen die op
31 januari als directeur is
vertrokken. Jansen is, zoals
hij zelf aangaf, toe aan een
nieuwe uitdaging. Ate Lindeboom, directeur Internationaal en Fokkerij bij CRV,

Rian de Jonge

zal in plaats van Jansen zitting nemen in het bestuur
van de Nederlandse Veeverbeteringorganisatie NVO.
Rian de Jonge is directeureigenaar van adviesbureau
Guide Management en heeft
vanuit die rol ervaring met
interimmanagement.
De
Jonge is voorlopig benoemd
voor een periode van drie
maanden, of zoveel langer
als nodig totdat een nieuwe
directeur beschikbaar is. De
procedure voor de aanstelling van een opvolger van
Jansen loopt volop maar de
raad van commissarissen
van CRV verwacht dat het
zeker nog enkele maanden
duurt voordat de opvolgingsprocedure
afgerond
kan worden.

Annelies Debergh
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