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Van Veelen Holsteins sterkste inzender op twintigste wintershow in de polder

Flevoland kleurt rood
Getalsmatig nemen de roodbonten in de provincie Flevoland
een underdogpositie in. Op de wintershow in Dronten was daar
geen sprake van. Sterker nog, de roodbonten wonnen twee van
de drie titels en staken hun zwartbonte collega’s de loef af.
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ls roodbontprovincie staat Flevoland
bepaald niet bekend. Afgaand op de
twintigste wintershow in Flevoland zou
een andere conclusie mogelijk zijn. De
roodbonten melden zich in Dronten met
regelmaat in de top van de rubrieken.
De lange en breed gebouwde VVH Lea 31
(v. Classic) van Van Veelen Holsteins uit
Zeewolde was een van de twee roodbonte
vaarzen in de finale. In de jongste
rubriek moest ze voorrang verlenen aan
de robuuste en sterk stappende De
Schothorst Jetske 361 (v. Schothorst Modest)
van De Schothorst uit Lelystad.
Uit de oudste rubriek meldde de fors
ontwikkelde Antje 129 (v. Dairygold) van
Jan en Hanneke Groen uit Kampen zich
bij de laatste vier. Antje toonde zich in
beweging op haar fraaist, maar kon op
stand haar minder sterke bovenbouw
niet verhullen. Ria 51, een Classicdochter
uit oud EK-gangster Ria 27 van Coen en
Leny van Zanten uit Lelystad, completeerde de finale. De mooie verhoudingen
in het jeugdige skelet ten spijt, de titel
ging aan Ria voorbij.
Juryleden Jan Steegink en Gerwin Polinder hielden halt bij het duo uit de jongste rubriek: Jetske en Lea. Het fraaiere
type van Lea gaf nu de doorslag; zij kreeg
het kampioenslint om de borst. De eerste roodbonttitel was een feit.

Publiekslieveling Flower
De broers Van Veelen lieten het daar niet
bij. In de sterk bezette middenklasse
hadden ze met VVH Flower (v. Shottle) nog
een potentiële kampioene. Vooral haar
fraaie skelet trok de aandacht, net als de
breed aangehechte, wellicht iets diepe
uier. Ze kreeg concurrentie van de soepel
bewegende, vierkant geuierde Kolhorner
Dominique van Piet en Anje Grin uit Biddinghuizen. Opvallend detail: Dominique is een dochter van de door de fa-

milie Grin gefokte stier Kolhorner Elvis.
Het uierkampioenschap in Dronten ging
naar Elsje 382 van Heida Melkveebedrijf
uit Lelystad. De Grandprixdochter etaleerde een mooie mengeling van kracht
en melktype. Waren er geen roodbonten
in de middenklasse? Dan was buiten Annet 3348 van Rudi Menkveld uit Zeewolde
gerekend. De breed gebouwde Kiandochter gaf alle zwartbonten het nakijken
met haar sterke uier en vlotte pas. Zij
won roodbonttitel nummer twee vóór
Elsje. Ook Flower viel nog in de prijzen.
Zij bleek de publiekslieveling.
Zou de twintigste editie van de Flevolandse winterkeuring dan geen zwartbontkampioene opleveren? Als het aan
Veldstar Lea 31 lag niet. De Faberdochter
van alweer Van Veelen – moeder van
vaarzenkampioene Lea 33 – zegevierde
in 2009 in de middenklasse. Met haar
sterke rug en brede achteruier maakte
Lea, nu bij de senioren, opnieuw indruk,
al was de balans tussen de voor- en achterkwartieren niet optimaal. Dat belette
haar om te zegevieren in Dronten, waar
ze wel Riebeeck Ida 588 van Jos Ruijter uit
Ens voorbleef. De uier van de fraaitypische honderdtonner was een tikje
royaal, maar niemand die het de elf keer
gekalfde Lord Lilydochter kwalijk nam.
Dronten kreeg toch nog een zwartbontkampioene en wel in de vorm van Nellie
132 (v. Laurenzo) van Jan en Hanneke
Groen. Ze was weliswaar niet de grootste
van het stel, maar zegevierde dankzij
mooie overgangen in het lijf, een sterk
opgehangen uier en krachtig beenwerk.
Nellie verwees Lea naar de reservestek.
Een laatste bewijs van de kracht van de
Flevolandse roodbonten? De competitie
tussen de studieclubs eindigde in een
overwinning voor studieclub roodbont. l

VVH Lea 33 (v. Classic),
kampioene vaarzen
Prod.: 2.01 66 2469 3,86 3,13 lw 107 l.l.

Nellie 132 (v. Laurenzo),
kampioene senioren
Levenstotaal: 45.709 5,01 3,68

Annet 3348 (v. Kian),
kampioene midden
Prod.: 2.03 305 8269 4,57 4,03 lw 107

Kijk voor een video op www.veeteelt.nl
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