K E U R I N G

Vier keer prĳs voor de Jeltes van Dalenoord, Hammink slaat toe bĳ rood

Zwitsers tintje in Twente
De tiende wintershow in het Twentse Vriezenveen ontaardde in
een prĳzenslag voor de familie Dalenoord uit Enschede. In de
zwartbontcompetitie noteerde het bedrĳf vier titels. De roodbontring bood plaats aan een reservekampioene van de NRM.
tekst Tijmen van Zessen
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n 2012 won ze op de Twentse wintershow de juniorentitel roodbont en enkele maanden later zelfs de reservetitel
op de NRM. Erve Boershuis Ria 585 had een
reputatie waar te maken in Vriezenveen.
In haar tweede lactatie was de evenredige dochter van Bons-Holsteins Mr Red
Talent van Hans Hammink uit Almelo
mooi uitgezwaard. In de middenklasse
ontmoette ze Bossink Miranda 94 (v. Raby)
De vlot stappende koe van Wim en Gerrit van der Kolk uit Wierden moest het
afleggen tegen zowel Ria als haar stalgenote Erve Boershuis Rietje 27 (v. Toyboy).
Rietje imponeerde met haar vast aangehechte uier in gebruiksgemak en won de
reservetitel achter Ria.
Van der Kolk viel net buiten de prĳzen,
maar had in de seniorenklasse nog een
ĳzer in het vuur. Bossink Miranda 77 (v. Dominator) was evenredig in haar bouw en
versloeg de complete Blitzdochter Riek
121 van de familie Bom uit Vriezenveen.
Miranda 77 won de reservetitel, het
goud ging naar een Zwitserse koe, de
stĳlvolle Plattery Incas Odeline. Met haar
on-Nederlandse lengte won deze Incasdochter de sympathie van de jury, die
ook zag dat haar achteruier nog een fractie vaster kon zitten. Jan Albert en Freek
Jan Eggerink uit Wierden maalden er
niet om, want Odeline greep ook het algemeen kampioenschap roodbont.
In de jongste leeftĳdsklasse gaf Big Boukje
305 (v. Andy) acte de présence met een
vast aangehechte uier en een melktypisch skelet. Vanwege meer kwaliteit in
het spronggewricht stak de vaars van Jos
en Ingrid Knoef uit Geesteren Kyliandochter Ida 29 de loef af. Deze vaars van
familie Hinsenveld uit Almelo etaleerde
een harde bovenbouw en hoge achteruier. De uitgezwaarde Sjoukje 315 (v. Savard) legde letterlĳk meer gewicht in de
schaal. Hennie, Marcel en Annet Ottink

uit Hengelo zagen hun pupil het zilver
winnen. De correct afgewerkte uier van
Oelhorst Coba 312 (v. Infrarouge) was een
klasse apart. De robuuste vaars van
Freek en Bert Luttikhede uit Ambt-Delden won de titel vrĳ eenvoudig.

Erve Boershuis Ria 585 (v. Mr Red Talent),
kampioene middenklasse roodbont
Prod.: 2.00 608 14.756 4,74 3,59

Kwartet aan prĳzen
De zwartbontkeuring in Vriezenveen
ontaardde – niet voor het eerst – in een
prĳzenslag voor Jan en Endie Dalenoord
uit Enschede. Het juniorenpodium werd
zelfs volledig bezet door de equipe uit Enschede. Dalenoord Jelte 730 (v. Dalie Boy 30)
streelde het oog met een harmonieus
frame, sterk beenwerk en een vast aangehechte uier. Haar stalgenotes Jelte 738 (v.
Hole in One) en Jelte 741 (v. Talent) waren
niet tegen haar opgewassen. De enige finalist die een andere stal verdedigde was
De Weiteman Dina 155 (v. Goldwyn) van
Jan Dekker uit Vriezenveen. De jeugdige
Dina miste net het vermogen om potten
te breken, maar oogde zeer compleet. Ze
moest buigen voor kampioene Jelte 730
en reservekampioene Jelte 741.
In de middenklasse gooide Luttikhedde
roet in het eten van Dalenoord. Oelhorst
Rose Ali 238 (v. Legend) was fraai van type
en glashard in het beenwerk. Ze won een
close finish met Jelte 673 (v. DT Floryn),
die makkelĳk bewoog en aansprak met
een fraai front. Dalenoord had geen tĳd
om erover te mopperen, in de seniorenklasse kon de winst hem niet ontgaan.
Wie had een passend weerwoord tegen
de wigvormige en uitermate correct geuierde Jelte 562 (v. Talent)? Knoef deed
een geduchte poging met stiermoeder
Big Anna Jacoba 115 (v. Jorryn), die op staalharde benen stapte. Ottink kwam met
uierkampioene Mientje 138 (v. Shockblast)
nog het dichtst in de buurt van Jelte. De
jury wees Jelte overtuigend aan als senioren- én algemeen kampioene. l

Plattery Incas Odeline (v. Incas),
algemeen kampioene roodbont
Prod.: 5.01 297 8989 4,89 3,66

Dalenoord Jelte 562 (v. Talent),
algemeen kampioene zwartbont
Prod.: 7.07 357 12.242 4,48 3,63
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