KEURING DRONTEN

Dubbelen in Dronten
Zowel de broers Van Veelen als Piet en Anje Grin
behaalden een dubbelslag tijdens de wintershow
Flevoland in Dronten. Maar de hoofdprijs was voor
de familie Mul dankzij de balansrijke Sijtje 361.
TEKST JAAP VAN DER KNAAP

‘D

e mest ligt op het land en het
regent nu volop. Het is daarom
een ideaal moment om koeien te
kĳken in Dronten’, zo verwelkomde speaker Coen van Zanten de vele bezoekers van
de wintershow Flevoland. En er viel zeker
veel te genieten in Dronten. Neem het
fraaie vaarzenkoppel Kolhorner Yedi Cosmo
en Kolhorner Frosty Girl van Piet en Anje Grin
uit Biddinghuizen. Frosty Girl was een
Kingboykleindochter van de Amerikaanse
keuringsvedette Harvue Roy Frosty en had
de hoog gedragen uier van haar grootmoeder geërfd. Maar Jedidochter Cosmo was
completer en vooral ook jeugdiger in haar
frame. Cosmo had op 22 maanden gekalfd
en versloeg vanwege meer breedte de gerekte VVH Topgear Loraine (v. Topgear) van
Van Veelen Holsteins uit Biddinghuizen in
haar rubriek. Ook de vaarzentitel was voor
Cosmo, stalgenote Frosty Girl werd reservekampioene.

Er waren wel eens jaren dat roodbonten
diverse titels opeisten in Dronten, maar dit
jaar lukte dat alleen Maneschĳn Jolie 9 in de
middenklasse. Van de gerekte Aviciidochter
van Patrick te Molder uit Zeewolde was de
achteruier het sterkste wapenfeit, maar ze
stapte minder overtuigend dan Sĳtje 361 (v.
Banker). De koe van Jan, Jacco en Jesse Mul
uit Zeewolde had recent gekalfd en overtuigde op alle terreinen: haar balans in het
frame paste bĳ haar soepele melkklier en
droge beenwerk. Zonder twĳfel won ze de
middenklasse en ze nam ook de publieksprĳs voor haar rekening. Jolie eiste de reservetitel op vóór de krachtige Eemond Hedi
(v. Chelios) van de familie Van ’t Klooster
uit Zeewolde.

Bedrijfsgroep voor Van Engelen
Individueel vielen de koeien van Izak van
Engelen uit Dronten in de middenklasse
niet in de prĳzen, maar de juryleden Herre

Tabel 1 – Kampioenen wintershow Flevoland (algemeen kampioene vetgedrukt)

categorie

naam dier

vader

eigenaar, woonplaats

kamp. vaarzen
res.kamp. vaarzen
kamp. midden
res.kamp. midden
kamp. oud
res.kamp. oud

Kolhorner Yedi Cosmo
Kolhorner Frosty Girl
Sijtje 361
Maneschijn Jolie 9
VVH Mogul Helga
VVH Anita 5

Jedi
Kingboy
Banker
Avicii
Mogul
Stol Joc

vof P. en A. Grin, Zeewolde
vof P. en A. Grin, Zeewolde
Mul Zeewolde bv, Zeewolde
P. te Molder, Zeewolde
Van Veelen Holsteins, Biddinghuizen
Van Veelen Holsteins, Biddinghuizen

Kolhorner Yedi Cosmo (v. Jedi), kamp. vaarzen
Productie: 1.10 105 4128 4,28 3,35 lw 121 l.l.

VVH Mogul Helga (v. Mogul) kamp. senioren
Productie: 2.11 400 16.815 3,44 3,45 lw 113

Kuiper en Mieke Vander Schueren wezen
het drietal breed geuierde koeien van Van
Engelen wel aan als beste bedrĳfsgroep.
Voor het algemeen kampioenschap ging
Sĳtje vooral de strĳd aan met de winnares
bĳ de senioren: VVH Mogul Helga. De melktypische Moguldochter van Van Veelen
Holsteins toonde melkopdruk van kop tot
staart en kreeg de seniorentitel vóór haar
oudmelkte stalgenote VVH Anita 5 (v. Stol
Joc). Foekje 122 (v. Kylian) van Riemer Visser
uit Zeewolde eindigde op drietal. Helga
imponeerde in uier, maar de balans en de
hardheid die Sĳtje uitstraalde, bezorgden
haar het algemeen kampioenschap. l

Esther Schouten: ‘Laat koeien waar je trots op bent zien’
Aan publiek, sponsoren en standhouders geen
gebrek tijdens de 29e wintershow, zo constateerde voorzitter Esther Schouten tevreden.
‘En gelukkig, het aantal koeien is met het huidige aantal van zestig ook weer toegenomen.
Inzenders die anders twee koeien meenemen,
namen er dit jaar net eentje meer mee om
mee te kunnen doen aan de nieuwe bedrijfsgroepenstrijd’, aldus Schouten.
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Toch blijft nieuwe inzenders vinden lastig bij de
relatief grote bedrijven in de polders. ‘Je merkt
dat sponsoren en publiek deze keuring graag
willen behouden. Maar daar zijn wel koeien
voor nodig. Als ik de lijstjes met excellente
koeien zie en dan bedenk dat een groot deel
van die koeien nooit op de keuring komt, dan
is dat toch jammer? Je bent toch trots op zo’n
A-koe? Laat ze dan ook zien!’
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