K E U R I N G

Gansey’s Clara 10 wint opnieuw op wintershow Flevoland

Titelprolongatie voor Clara
De kampioenes van 2012 en 2013 kwamen oog in oog te staan
bĳ het verkiezen van de algemeen kampioene. De roodbonte
Clara had uiteindelĳk de sterkste troeven om op de Flevolandse
wintershow in Dronten haar kunstje van 2013 te herhalen.
tekst Tijmen van Zessen

video-impressie www.veeteelt.nl

D

e kaft van de catalogus van wintershow Flevoland heeft volgend jaar
dezelfde ‘covergirl’. Gansey’s Clara 10 stal
opnieuw de show en werd in Dronten
algemeen kampioene. De koe van Rudi
Menkveld en Ilona de Haan uit Zeewolde
bewoog zich met haar lange lĳf sierlĳk
door de ring. De Sudena Sundancedochter nam een ruime pas en droeg haar
vast aangehechte uier hoog.
Clara was in de middenklasse onder
meer te sterk voor de evenredige Holbra
Paya (v. Bolton) van André, Willeke en
Koen van Vliet uit Zeewolde. De soepel
stappende Paya werd om haar beengebruik achter Riebeeck Goldwyn Barbie geplaatst. Het verschil in beengebruik met
de melktypische koe van Jos Ruĳter uit
Ens was echter minimaal, terwĳl Paya
duidelĳk beter was in kruisbouw en
breedtematen. Breed was ook VVH Carolien 24 (v. Curtis). De koe van Gerben en
Arnold van Veelen uit Biddinghuizen
straalde veel kracht en vermogen uit,
terwĳl haar uier hoog in de dam zat aangehecht. Haar stalgenote VVH Florensia 2
(v. Zabing), een krachtpatser pur sang
met sterke benen, stak haar echter de
loef af. Zĳ streek de reservetitel op en
flankeerde de zeer complete Sundancedochter van Menkveld.

Florerende Flower
Clara mocht dan succesvol haar titel verdedigen, Van Veelen had in de seniorenklasse nog de kampioene van 2012 aan
het halster. Shottledochter VVH Flower
toonde een geweldige melkopdruk en
paradeerde met een soepele tred door de
ring. De uier van de vierdekalfskoe was
goed bewaard gebleven en daarom rekende ze af met de fraai gelĳnde Gansey’s
Claroen 4 (v. Classic) van Menkveld. Meer
moeite kostte het om de complete Decemberdochter Landaas Joke 034 van het

lĳf te schudden. De koe van Jaap van de
Vliert uit Biddinghuizen stapte op kogelharde benen en had een goede balans in
het frame. Die balans sprak ook aan bĳ
Tonia 396, een Lucrativedochter van
Arno Rops uit Ens. De zesdekalfskoe
droeg haar vast aangehechte uier nog
boven de hak. Ben en Armgard Barkema
uit Lelystad mengden zich in de strĳd
met Ria 64. Ze hadden de Talentdochter
gekocht van buurman Coen van Zanten.
Ria imponeerde met een harmonisch
skelet, een prima kruis en de beste uier
van de seniorenklasse. Genoeg voor eremetaal, voor de reservetitel. Maar het
seniorengoud was voor Flower, die net
even meer overtuigde in de stap.

Lakeside Kinga (v. Seaver), juniorenkamp.
Prod.: 2.00 136 4930 4,31 3,14 l.l.

Seaverzusjes
Op het juniorentoneel kwam Loesje 50 (v.
Shout) in de schĳnwerpers met een zeer
vast aangehechte uier. Familie Ruĳter
uit Tollebeek zag haar evenredige pupil
dankzĳ een beter beengebruik afrekenen met de subliem geuierde Vekis Elsidsi
(v. Sid). De vaars van Rindert van de Brake uit Almere kon even meer kracht laten zien in de koten. Securedochter Kolhorner Danja Rae won de sympathie van
de juryleden Leo Teunis en Engbert-Jan
Ruitenberg dankzĳ haar hoge en brede
uier alsook de fĳne botkwaliteit in haar
beenwerk. De vaars van Piet en Anje
Grin uit Biddinghuizen versloeg Loesje
en Elsidsi, maar strandde in het duel
met het kampioensduo.
Landaas Joke 9722 (v. Seaver) trok van leer
met droge benen die ze goed gebruikte.
Haar vast en hoog aangehechte uier
droeg ze fraai onder een lang en evenredig frame. Eigenaar Jaap van de Vliert
wist dat het spannend werd, want ook
Jokes opponent Lakeside Seaver Kinga (v.
Seaver) had een mooi rechte stap op goede klauwen en een prachtige schouder-

Gansey’s Clara 10 (v. Sundance), alg. kamp.
Prod.: 3.10 479 12.475 5,00 4,09

VVH Flower (v. Shottle), seniorenkamp.
Prod.: 3.11 654 21.740 4,88 3,78

partĳ. De harmonische vaars van Van
Vliet toonde een iets scherpere ophangband en een fractie meer vulling in het
lĳf dan halfzus Joke. De juniorentitel was
voor Kinga, de reservestek voor Joke. l
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