K E U R I N G

Shottledochter Flower verslaat publiekskampioene Annet 3348

Flower bloeit in Dronten
Het is de charme van elke keuring: langs de zijlijn speculeren
over de titelkandidates. In Dronten koos de meerderheid van het
publiek anders dan de jury. Toch waren op de provinciale wintershow van Flevoland de gemaakte afwegingen legitiem.
tekst Tijmen van Zessen

D

e provinciale wintershow van Flevoland was een bijzondere voor Coen en
Leny van Zanten. De melkveehouders uit
Lelystad waren voor het laatst met koeien
op een keuring. Op 28 maart gaat hun
veestapel onder de hamer.
Hun bekende Riafamilie was ook deze editie in Dronten weer van de partij. In de
juniorenklasse stapte Ria 66 (v. Talent)
met haar jeugdige frame en droge benen
naar een 1b-positie. Ze werd gepasseerd
door Gansey’s Clara 10 (v. Sudena Sundance) van Rudi en Ilona Menkveld uit Zeewolde, een vaars met veel balans en een
vaste uier met goede speenplaatsing.
In de finale moest Clara het opnemen tegen Paramountdochter Bremer Margret Paramount. Margret stapte stevig door op
droge benen. Haar uier was van een sublieme kwaliteit. De vaars van Herman
Seeuws uit Zeewolde etaleerde in haar rubriek even meer kwaliteit in het skelet
dan krachtpatser VVH Goldwyn Florida (v.
Goldwyn) van zijn plaatsgenoten Gerben
en Arnold van Veelen.
Margret wist in de finale ook Riebeeck Barbie (v. Goldwyn) van zich af te schudden.
De uier van deze vaars van Jos Ruijter uit
Ens vertoonde veel bodemvrijheid. Meer
moeite had Margret met Danillodochter
Dellia 3. Piet Vermeij en Rindert van de
Brake uit Almere hadden in Dellia een
evenredige vaars die melktype en kracht
uitstekend combineerde. Haar correctheid van bouw en haar vaste uier met veel
lengte in de bodem waren genoeg voor de
titel. Vanwege meer kracht in het frame
en meer welving in de ribben won Clara
10 het duel om het zilver van Margret.

Annet, lieveling van publiek
In de middenklasse was het opnieuw een
Paramountdochter van Seeuws die de
jongste rubriek won. Bremer Para Hype versloeg dankzij haar jeugdige opdruk en
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haar functionaliteit in uier en benen De
Schothorst Elze 166 (v. Survivor).
Stichting De Schothorst had meer ijzers in
het vuur. Wat te denken van De Schothorst
Jetske 361? De inzender uit Lelystad had
haar vader, De Schothorst Modest, zelf gefokt. Jetske was zeer correct van bouw en
stapte trefzeker door de ring. Haar uier
was goed van vorm, maar hoefde voor een
tweedekalfskoe niet royaler. Daarom werd
het nog spannend of ze uierkampioene
Riebeeck Ida 751 (v. Olympic) kon verslaan.
Deze koe van Jos Ruijter pronkte met een
kwaliteitsuier die vast in de dam zat aangesloten. Jetske 361 en Ida 751 verdeelden
goud en zilver, waarbij het sterkere beenwerk van Jetske het meeste gewicht in de
schaal legde. Zij won het goud.
De publiekskampioene stapte rond in de
seniorenklasse. In 2010 had Kiandochter
Annet 3348 al eens een titel geoogst in
Dronten en nu stond ze klaar voor een
volgende slag. De koe van Menkveld is
moeder van de fokstier Talentino en presenteerde zich als een echte Kian: met
ijzersterke benen en een degelijke bouw.
Ze won met gemak van De Schothorst Elze
154, een bak van een koe met een sierlijke
openheid en diepe flanken. De Allendochter van De Schothorst eindigde als vierde,
achter de subliem stappende en correct
geuierde Goldwyndochter Riebeeck Ida 724
van Ruijter.
En dan het moment suprême: de confrontatie tussen Annet en VVH Flower, een
Shottletelg van Van Veelen. Een koe met
balans in haar kruisbouw en frame, een
vast aangehechte uier, maar een even
platte klauw. Waar in de middenklasse
beenwerk de doorslag gaf, was het nu met
name de vooruier met meer lengte die bepaalde dat Flower won vóór Annet. l

Dellia 3 (v. Danillo),
juniorkampioene
Prod.: 1.11 225 6618 4,33 3,52 lw 116 l.l.

De Schothorst Jetske 361 (v. De Schothorst
Modest), middenklaskampioene
Prod.: 3.00 320 10.996 4,35 3,65 lw 117

VVH Flower (v. Shottle),
seniorkampioene
Prod.: 1.11 637 17.623 5,01 3,90 lw 127

Kijk voor bewegend beeld op de Veeteeltsite:
www.veeteelt.nl
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