K E U R I N G

Tacodochter Massia 53 wint senioren- en publiekstitel wintershow Flevoland

Roodbonte publiekslieveling
De strijd om de titel van beste fokstudieclub zorgde tijdens de wintershow in Dronten voor een breed deelnemersveld in de rubrieken. Dat uitte zich tijdens de 21e editie in een maximale verdeling
van de kampioenstitels, met een prominente rol voor roodbont.
tekst Jaap van der Knaap

V

an meet af was het duidelijk: de collectie van fokstudieclub Roodbont
was de te kloppen groep tijdens de wintershow Flevoland in Dronten. Roodbont
kent weliswaar geen grote vertegenwoordiging in de polder, maar de aanwezige
dieren in Dronten mengden zich nadrukkelijk in de kampioensfinales. Zo liep in
de winnende studiegroep Massia 53 van
Coen en Leny van Zanten uit Biddinghuizen. De Tacodochter was een zekere
titelkandidaat bij de senioren dankzij
haar brede skelet en vooral haar uitstekende beengebruik. Qua uiervulling en
melkuitstraling was Kolhorner Dominique
van Piet en Anje Grin uit Biddinghuizen
haar meerdere. Dominique (v. Kolhorner
Elvis) was op de top van haar productie en
straalde rondom.
In de finale gingen Dominique en Massia
de strijd aan met De Schothorst J 307 van
De Schothorst uit Lelystad. De Shottledochter had een soepele melkklier met
een sterke ophangband, maar mocht
even sterker stappen. Stalgenote De
Schothorst H 118 stapte vlotter, maar de
Comestar Leaderdochter mocht voor een
volwassen koe meer zijn uitgezwaard.
De juryleden Jan van Weerdenburg en
Halbe Huitema benoemden zonder twijfel Massia 53 tot kampioene. Ook het
publiek omarmde Massia en wees haar
aan als publiekskampioene. Dominique
kreeg het reservelint.

Herwaardering voor Isa
Minder vanzelfsprekend was de keuze
van de middenklassekampioene. Met een
1c-positie in de rubriek mocht Isa 20 van
Ben Barkema en Armgard van der Scheer
uit Lelystad zich ternauwernood melden
in de finale. De Talentdochter was eigenlijk op geen fout te betrappen, maar
moest ’s morgens nog het hoofd buigen
voor de roodbonte Classicdochter VVH

Viera 7 van Van Veelen Holsteins uit Zeewolde. De gerekte Viera bezat voor een
tweedekalfskoe wel erg veel jeugd, maar
pronkte met een hoog gedragen uier. In
de finale werd ze derde, vóór haar roodbonte Classichalfzus Ria 51. Ria – Van
Zanten fokte haar uit de recent afgevoerde keuringsvedette Ria 27 – is een robuuste en lange koe, maar ze bezat een minder
sterke vooruieraanhechting dan Viera.
In de finalering liep ook Schothorst Jetske
361, een Schothorst Modestdochter van
Schothorst. Jetske, vorig jaar goed voor de
reservetitel bij de vaarzen, had zich fraai
ontwikkeld. Een mooie ribwelving en voldoende breedte- en hoogtematen waren
haar sterke eigenschappen en ze blonk
vooral uit in droog beenwerk. Opnieuw
was de reservetitel het hoogst haalbare
omdat de foutloze Isa 20 zich steeds beter
presenteerde. De terechte herwaardering
van de jury bezorgde haar de titel.

VVH Estella 6 (v. Shottle), kampioene jong
Prod.: 2.06 135 4401 3,93 3,21 lw 104

Isa 20 (v. Talent), kampioene midden
Prod.: 2.03 432 10.417 4,13 3,61 lw 119

Duo Decemberdochters
Vanuit de jongste rubriek plaatste de
jeugdige De Schothorst Elze 166 zich voor
de finale. De Survivordochter van De
Schothorst was niet de grootste qua formaat, maar bezat wel een soepele melkklier met een prima voor- en achteruier.
Doolhof December zorgde met Lammertje
98 en Annet 20 voor twee finalisten. Lammertje van Piet Vermeij en Rindert van de
Brake uit Almere had vooral een fraaie
uier met veel lengte en beadering, maar
de vlakke kruispartij zorgde voor een
minder soepele stap. Halfzus Annet van
Leen Macleane uit Zeewolde was completer qua bouw en bezat voor een vaars al
veel ribdiepte en inhoud. Het bleek genoeg voor de reservetitel omdat er geen
maat stond op VVH Estella 6 (v. Shottle)
van Van Veelen Holsteins. Estella had op
tweeënhalfjarige leeftijd gekalfd en was
daardoor fors ontwikkeld. Vooral in ach-

Massia 53 (v. Taco), kampioene oud
Prod.: 2.05 294 8499 4,01 3,30 lw 100

teraanzicht maakten haar brede zitbeenderen en dito achteruier indruk. In voorhand en overgang naar de middenhand
miste ze de laatste souplesse, maar dat
mocht de pret niet drukken. Estella keerde huiswaarts met de vaarzentitel. l
Kijk voor een film op www.veeteelt.nl
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