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Publiekslieveling en succesvol stiermoeder Annet 3348 vierde bĳ senioren

Danice verovert Flevoland
De jubileumeditie van de Wintershow Flevoland werd gewonnen
door de jonge roodbonte Durabledochter Kolhorner Danice Rae
van de familie Grin uit Biddinghuizen. Ze was niet de enige die
vanuit een 1b-positie het kampioenschap veroverde.
tekst Alice Booij

video-impressie www.veeteelt.nl

M

et de 25e editie werd de wintershow
in Flevoland een mooi feestje met
veel bezoekers, maar ook met wat weinig
koeien. Ondanks de krappe bezetting was
de kwaliteit goed. Stonewalldochter Vlek
323 van vof Westerneng uit Biddinghuizen beet het spits af bĳ de vaarzen met
haar jeugdige uitstraling en krachtige
beenwerk.
Voor het eremetaal kwam ze in massa tekort. Daarvoor meldde zich Kolhorner Mercedes, een Guthriedochter uit de stal van
Piet en Anje Grin uit Biddinghuizen. Met
veel maat, capaciteit, kracht en opvallend
veel breedte in de achteruier imponeerde
Mercedes, die krap vĳf weken aan de
melk was. Ze rekende in de rubriek in eerste instantie af met stalgenote Kolhorner
Danice Rae, een roodbonte Durabledochter
die op tweejarige leeftĳd had gekalfd. Danice was een stuk kleiner, met zeer veel
balans, droge, harde benen en een sterke
uier die in de loop van de dag aan bloei
won.
En dan was er ook nog VVH Isa 16, een Metalicdochter van Van Veelen Holsteins uit
Biddinghuizen, die ook balans en kracht
combineerde maar in uiervastheid tekortkwam. In het kampioenschap ging het
tussen stalgenotes Mercedes en Danice,
waarbĳ de roodbonte met meer malsheid
en betere benen het kampioenschap voor
zich opeiste.

Temperamentvolle, fraaie Barbie
Ook in de oudste klasse werd het kampioenschap binnengehaald door een koe die
in de rubriek nog de tweede plek kreeg
toebedeeld. Riebeeck Goldwyn Barbie had
weliswaar de fraaiste showconditie, maar
de Goldwyndochter toonde ook veel temperament aan het halster van Jos Ruĳter
uit Ens en kwam zo in de rubriek niet
goed uit de verf. Daar won VVH Ida Genua,
een officieuze Gibordochter van de broers

Arnold en Gerben Van Veelen, die naast
breedte en kracht haar ĳzersterke en
hoog aangehechte uier in de strĳd gooide.
Maar voor het kampioenschap moesten
ze het ook nog opnemen tegen publiekslieveling Annet 3348. De gelauwerde Kiandochter van Rudy Menkveld en Ilona de
Haan uit Zeewolde is dik tien jaar oud en
imponeert nog steeds in frame en balans.
Met één extra kalving en beter bewaard in
haar uier werd Tonia 396 (v. Lucrative) van
Arno Rops uit Ens op kop geplaatst. Bĳ
het kampioenschap voor de oude koeien
moest ze door een wat recht linkerachterbeen Barbie voor laten gaan. Ze had net
een paar heel goede momenten, waardoor haar jeugdige, luxe lĳnen en glasharde benen de jury op het juiste moment
konden overtuigen. Als reserve werd Genua met haar topuier aangewezen.

Fĳnheid wint
Ook in de middenklasse zochten juryleden Nico Bons en Adrion van Beek naar
jeugdige koeien met veel melkuitstraling. Met de sterke en fraai beaderde uier
van Bremer Roumare Black (v. Roumare)
van Herman Seeuws uit Zeewolde en de
massale Shottle Orchidee 3 van Van Veelen
Holsteins liepen er echte krachtpatsers
met veel capaciteit door de ring.
De fraaie Siddochter Vekis Elsidsi van Rindert van de Brake uit Almere toonde echter de rasfĳnheid waar de juryleden op
wachtten. Daarbĳ kwam Eemmond Alisha
van Theo, Wilma en Mirella van ’t Klooster uit Zeewolde ook heel dichtbĳ met
haar melkrĳke, fraaie skelet, de fraaiste
uier van de middenklasse en in achteruier was ze Elsidsi zelfs de baas. Een
kleine verwonding en daardoor een wat
dikke rechterhak stond een kampioenstitel echter in de weg. Het erelint ging
naar de best geuierde en sterk stappende
Elsidsi. l

Kolhorner Danice Rae (v. Durable),
algemeen kampioene en kampioene vaarzen
Prod.: 2.0 305 9756 3,41 3,04 lw 100

Vekis Elsidsi (v. Sid), kampioene midden
Prod.: 2.0 344 12.234 3,25 3,25 lw 120

Riebeeck Goldwyn Barbie (v. Goldwyn),
kampioene oudere koeien
Levensproductie: 993 37.750 4,10 3,31
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