KEU RIN G

Broers Van Veelen succesvolste inzenders tĳdens wintershow Flevoland

Robuuste polderprinsessen
De middenklasse van de 26e Flevolandse wintershow was het
sterkst bezet in de manege in Dronten. Snowmandochter Isa 12
won de hoofdprĳs en meerdere van haar robuuste stalgenoten
haalden prĳzen binnen voor de broers Van Veelen.
tekst Jaap van der Knaap

‘D

it is een koe die zo nog tien keer
zonder problemen kan afkalven.’
Jurylid Gerrit de Groot stak de loftrompet over Shottledochter Orchidee 3, kort
nadat ze tot seniorenkampioene van de
wintershow Flevoland was uitgeroepen.
Orchidee had vier keer gekalfd en toonde
ondanks een productie van bĳna 50.000
kg melk nog nauwelĳks slĳtage.
De krachtige Orchidee van de broers Gerben en Arnold van Veelen uit Biddinghuizen was in gevorderd lactatiestadium,
maar wees vrĳ gemakkelĳk de scherpere
Dellia 5 van Rindert van de Brake uit Almere naar de reservetitel. Dellia had een
gevuldere uier, die imponeerde dankzĳ
lengte van de uierbodem en breedte in de
dam en hield daarmee de gerekte Lotje
153 (v. Survior) en Tonia 396 (v. Lucrative)
van het erepodium. Lotje en Tonia, beide
uit de stal van de familie Rops uit Ens,
maakten indruk met hun openheid in
het skelet, maar toonden schoonheidsfoutjes in de uiers.
Gerrit de Groot jureerde in Dronten samen met Jacob Wĳnker. Bĳ de vaarzen
gaven ze Caps Maiﬂower een ﬁnaleplaats.
De Willpowerdochter van Ton Captein
uit Biddinghuizen toonde veel jeugd en
een lange uier met korte achterspenen.
Ze had nog niet de capaciteit in de voorhand zoals Vlek 337 (v. Chelios) van de
familie Westerneng uit Biddinghuizen.
De complete Vlek was al meer uitgezwaard en stapte op sterk beenwerk. In
uier moest ze haar meerdere erkennen
in VVH Florensia 4, een Danillodochter
van de broers Van Veelen. Florensia
kreeg de uierprĳs, omdat haar uier niet
alleen veel breedte bezat, maar ook sterk
was aangehecht. Haar robuuste voorkomen leverde zelfs de reservetitel op,
maar in fĳnheid van het beenwerk kon
ze niet op tegen DG Lindsay, een Fanaticdochter van de familie Roskam uit Tol-

lebeek. Lindsay was steil in haar schouderpartĳ, maar haar lengte, jeugdige
frame en ruime stap bezorgden haar wel
het vaarzenkampioenschap.

DG Lindsay (v. Fanatic), kampioene vaarzen
Prod.: 2.04 98 3257 4,23 2,84 lw 113 l.l.

Verrassende publiekskampioene
In de eerste rubriek in de middenklasse
duelleerde Kolhorner Danice Rae met Vlek
323. Danice Rae (v. Durable), de roodbonte
vaarzenkampioene van vorig jaar van
Piet en Anje Grin uit Biddinghuizen, had
in uierkwaliteit niets ingeboet. Vlek 323
(v. Stonewall) van Westerneng bezat
mooie overgangen in haar skelet en was
breder in het front dan Rae, maar moest
genoegen nemen met een tweede plaats
vanwege een vlakkere kruispartĳ.
Uit de tweede rubriek kwam VVH Isa 16
(v. Metalic) naar de ﬁnale. Met Isa 16
stuurde Van Veelen een foutloze tweedekalfskoe de ring in die haar late lactatiestadium niet mee had, maar wel uiterst
soepel bewoog. De laatste ﬁnaliste was
stalgenote VVH Isa 12. Bĳ het binnenstappen van de ring maakte de brede
Snowmandochter meteen indruk met
haar krachtige uitstraling, ferme passen en productieve melkklier. Opnieuw
brachten de broers Van Veelen een robuuste polderprinses in stelling. De titel
van de middenklasse en even later het
algemeen kampioenschap konden haar
niet ontgaan. Ook over de reservetitel
was geen discussie: die was voor de roodbonte Danice Rae.
Wel verrassend was de keuze voor de publiekskampioene. Lena 172 (v. Legend)
kreeg de meeste stemmen. Dat was niet
omdat ze met haar gerekte frame serieus meedeed om de prĳzen voor het
fraaiste exterieur. Belangrĳker was dat
ze uit de stal van de schoolboerderĳ
De Drieslag in Dronten afkomstig was
en daarmee veel meegereisde supporters had. l

VVH Isa 12 (v. Snowman),
algemeen kampioene
Prod.: 2.02 697 22.595 4,73 3,60 lw 121

Shottle Orchidee 3 (v. Shottle),
kampioene senioren
Prod.: 3.01 340 12.926 3,56 3,43 lw 106

Videoreportage
Een ﬁlm van de keuring is
te vinden in de Veeteelt-app
en op www.veeteelt.nl
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