K E U R I N G

Oud-kampioenes scoren sterk op wintershow Flevoland

Publiekslieveling Clara wint
Oud-kampioenes worden tijdens een keuring met extra interesse
gevolgd. Tijdens de wintershow Flevoland presteerden ze opnieuw prima. Een van hen bereikte het allerhoogste niveau: Gansey’s Clara 10 uit de stal van Rudy Menkveld en Ilona de Haan.
tekst Alice Booij
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D

ellia 3 en VVH Flower waren er op
dinsdag 5 maart in Dronten weer bij
tijdens de wintershow Flevoland. De kampioene bij de vaarzen en de kampioene
oudere koeien van 2012 kwamen hun titel verdedigen. Danillodochter Dellia 3 van
Piet Vermeij en Rindert van de Brake uit
Almere showde in de sterke middencategorie na haar tweede kalving veel diepte
in haar sterke lijf en haar uier was nog
steeds hoog en breed. Ze kreeg geduchte
tegenstand van de balansrijke roodbonte
VVH Florensia 2 (v. Zabing) uit de stal van
Van Veelen uit Biddinghuizen. In haar
kielzog liep Riebeeck Barbie van Jos Ruijter
uit Ens, een wat teer ogende, melktypische Goldwyndochter met een hoger aangehechte uier.
In de derde rubriek met middenklassekoeien liep Gansey’s Clara 10 eruit. De
roodbonte Clara was het toonbeeld van
sterk melktype en stapte op droge benen.
De dochter van Sundance van Rudi Menkveld en Ilona de Haan uit Zeewolde haalde
vorig jaar het reservekampioenschap bij
de vaarzen, nipt achter Dellia 3. Deze keer
kreeg Clara het kampioenslint omgehangen. De reservestek was voor Dellia.

Ida’s waar de melk afdroop
Ook bij de oudere koeien kwamen bekenden in de ring. Zo wilde Annet 3348 van
Menkveld haar reservetitel van vorig jaar
verdedigen. De Kiandochter en moeder
van Talentino had nog maar kort geleden
gekalfd. Haar balans en breedte stonden
zeker niet ter discussie en ook haar uier
was na ruim 54.000 liter melk nog netjes,
maar haar benen misten wat kracht.
In de kampioenskeuring ging het tussen
twee Riebeeck Ida’s uit de stal van Ruijter én de kampioene van vorig jaar: VVH
Flower. De rondom correcte Shottledochter van Van Veelen had niet meer gekalfd en zodoende een imponerende om-

vang gekregen met een prima uier,
waarin de melkuitstraling pas in de loop
van de dag wat tevoorschijn kwam.
Heel anders waren de Ida’s waar de melk
van afdroop. Riebeeck Ida 750 (v. Lucky
Mike) showde extra lengte, maar ook een
wat vlakke kruisligging. Riebeeck Ida 751 (v.
Olympic) had naast haar jeugdige uitstraling ook de beste uier. Vanuit een 1b-positie in de rubriek (achter Flower) werkte ze
zich op naar het kampioenschap bij de
oudere koeien, met Flower als krachtpatser op de reserveplek.

VVH Carolien 24 (v. Curtis),
kampioene vaarzen
Prod.: 2.02 305 10.464 4,01 3,53 lw 137 l.l.

Fraai of zwaar
Het dilemma tussen melk en kracht was
ook bij de vaarzen een lastige keus. Zeer
aansprekend was bijschrijver Lotje 127 van
Arno Rops uit Ens. De Survivordochter
kwam in een groot veld met vaarzen bij de
laatste vier. Ondanks haar harde bovenbouw en sterk opgehangen uier, kwam ze
door een wat brede voorspeenplaatsing
niet voor het eremetaal in aanmerking.
Ook Riebeeck Ida 797 (v. Legend) redde het
door een zwakke bovenbouw net niet. Het
kampioenschap ging tussen de fraaitypische roodbonte Tollebeke Bep 44 (v. Jotan)
van Jan Ruijter uit Urk en de zwaardere
VVH Carolien 24 (v. Curtis) van Van Veelen.
Precies een jaar geleden had Carolien gekalfd en ze oogde solide, met extra lengte
en een uier met een fraaie beadering. Voor
de jury René Buiter en Jacobus Eppinga
gaf het complete plaatje de doorslag: zij
kozen Carolien. De jeugdige Bep, met de
mooiste uier van alle vaarzen maar wat
minder vlot op de benen, werd reserve.
Rood- en zwartbont heeft in Flevoland dezelfde status en zo stonden twee zwartbonte en één roodbontkampioene op de
middenlijn voor het algemeen kampioenschap. Net als het publiek toonde de jury
geen twijfel: Clara werd uitgeroepen tot
de mooiste van de dag. l

Gansey’s Clara 10 (v. Sundance),
kampioene middenklasse
Prod.: 2.03 502 11.182 5,27 3,79 lw 99

Riebeeck Ida 751 (v. Olympic),
kampioene oudere koeien
Prod.: 3.11 320 12.807 4,12 3,20 lw 109
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