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CK-kampioen
Pleun is Model

Model
merrie
2020

In 2016 werd Pleun van ’t Lansink Model AA (Norbert 444 x Onne 376)
als driejarige algemeen kampioen van de Centrale Keuring. Te midden
van een groep merries die jury Harrie Draaijer toen typeerde als
‘onvoorstelbaar goed’. Vier jaar later is ze Model AA geworden. ‘Een
kroon op ons werk,’ aldus Rinus Loman en Carla Nijdam.
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De Preferente Sterre (Onne 376) heeft acht nakomelingen, waarvan drie Sterdochters en een Modeldochter.
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