K E U R I N G

Meest melktypische koeien pakken de prijzen in Montichiari

Spaanse Sara verslaat Italië
Met recht mag de keuring in Montichiari internationaal genoemd
worden. Niet alleen vanwege de Spaanse algemeen kampioene,
maar ook door het hoge niveau van de koeien. Een foutloos
toilet en een uitstekende presentatie van de koeien maakten de
strak georganiseerde keuring tot een spektakelstuk.
tekst Florus Pellikaan

B

ij de eerste opstelling van de jongste
rubriek senioren vroeg de speaker
van de internationale show in het Italiaanse Montichiari al om een applaus.
Het was een compliment richting inzenders en jury vanwege het ongekend
hoge niveau in de koningsklasse van de
dag. En dat ondanks het feit dat het de
organisatie van de internationale show,
die afwisselend in Verona en Montichiari
wordt gehouden, ook dit jaar niet mee
zat. Waren er in het verleden soms koeien uit vijf verschillende landen aanwezig, vanwege blauwtongregels gaven dit
keer alleen Spaanse koeien de keuring
een internationaal tintje.
Het niveau van de keuring had er nauwelijk onder geleden en in de genoemde
jongste rubriek senioren maakten eigenlijk de eerste vijf dieren aanspraak op
deelname aan de finale. Het Canadese jurylid Roger Turner nam de tijd om de aan
elkaar gewaagde koeien goed te bekijken
en verwees zonder te twijfelen Castelverde
Integrity Suellen richting de eindstrijd. De
Integritydochter van Giuseppe Quaini
uit Castelverde was met haar imponerende achteruier en brede achterhand in

achteraanzicht niet te verslaan. Toch
woog dit onvoldoende op tegen haar korte uierbodem. Turner gunde daarom de

rubrieksoverwinning aan de langer geuierde en meer melktypische Planillo September Sara. De verse September Stormdochter van een fokkerssyndicaat uit
Spanje (zie kader) liep in alle lichaamsonderdelen over van kwaliteit en kwam het
algemeen kampioenschap verdedigen.
Ze kreeg in de kampioenskeuring concurrentie van een andere rubriekswinnares, namelijk Bonnyfarm Outside Martina
van Alberto, Giovanni en Mario Chiappini uit Ghedi. De Outsidedochter won
met haar jeugd en fraai beaderde uier
eenvoudig de rubriek, maar een serieuze
gooi naar het kampioenschap deed ze
niet. Dat deed wel de aanvoerster van de
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Kort na de huldiging droop de champagne nog van algemeen kampioene Planillo
September Sara en haar begeleider Victor Arriero af. Het was feest in het Spaanse kamp dat voor het tweede achtereenvolgende jaar met de September
Stormdochter het algemeen kampioenschap veroverde. ‘We komen al acht jaar
hier en zijn tweeduizend kilometer komen rijden voor het algemeen kampioenschap’, vertelt Alberto Medina. Samen met Arriero, fokker Andres Planillo
en nog twee collega’s is hij eigenaar van
Sara. ‘Het is een grote show met veel bekendheid waar wij ieder jaar graag aan
deelnemen. We zetten dit als acht vrienden op touw en hebben nu dertien dieren van acht fokkers bij ons, precies een
vrachtwagen vol dus. We komen hier

oudste rubriek koeien, Fusa Capri Sorca.
De seniorenkampioene van de vorige
editie kwam in haar reeks niet in de problemen. De Capridochter van Errera Holsteins uit Borgoforte was niet in haar
beste keuringsconditie, maar imponeerde opnieuw met haar fraai beaderde en
fantastisch aangehechte uier. In combinatie met haar stijlvolle frame weerde ze
zich ook in de kampioenskeuring kranig. Ze leek recht te hebben op minstens
de uierprijs, maar Turner maakte het
zichzelf, met het oog op het seniorenkampioenschap, gemakkelijk door het
uierlint aan Sara te geven. De Spaanse
telg was met haar fijnheid een koe naar
Turners hart en kreeg ook de kampioensrozet oudere koeien opgespeld. Suellen werd haar secondante en Sorca
kreeg de eervolle vermelding.

Vier van de vijf eigenaren met Planillo
September Sara

met een team van twintig man om plezier te hebben en dat lukt met dit resultaat zeker.’
Naast het algemeen kampioenschap leverde het Spaanse team ook nog de kampioene pinken af met Goldwyndochter
Llera Ariel Goldwyn. ‘We zagen uit naar
deze show omdat er in Spanje door
blauwtong in 2008 nauwelijks grote keuringen zijn geweest’, vertelt Medina.
‘Sara heeft ruim een maand gekalfd en
produceert op dit moment zestig liter
melk. Ze bracht voor de derde keer een
vaarskalf, nu van Jasper en de twee keer
ervoor van Goldwyn. Haar Goldwyndochter Sarica liep hier derde in de rubriek bij de pinken. In maart willen we
Sara graag op de nationale keuring van
Spanje showen.’

Isabella (v. Goldwyn) van stal Baruffini uit
Erba. De opengebouwde Isabella won de
tweede rubriek op basis van een langere
afstand tussen voor- en achterspenen,
van de in bouw overeenkomstige Castelverde Cinder Pilar (v. Cinder) van opnieuw
Quaini. Turner stuurde Pilar later als
enige 1b naar de kampioenskeuring. Imponerend was de tweedekalfs rubriekswinnares uit de laatste rubriek van de
junioren, All. Guarise Gibson Kenny, eigen
aan het Italiaanse bedrijf La Pineta. De
Gibsontelg schitterde met haar stijlvolle,
fraai gelijnde frame met passende open-

heid en lange uierbodem. Na het winnen
van het uierkampioenschap werd Kenny
ook geheel terecht tot juniorenkampioene gekroond op basis van een langere
uierbodem en een sterker beengebruik
dan de melktypische reservekampioene
Isabelle. Een eervolle vermelding ging
naar Pilar.
De strijd om het algemeen kampioenschap was snel beslecht en ging volkomen verwacht opnieuw naar de Spaanse
Planillo September Sara. Ze versloeg daarmee de Italiaanse Suellen en Kenny. l
Zie voor meer foto’s op www.veeteelt.nl.

All. Guarise Gibson Kenny (v. Gibson), kampioene jonge koeien
Productie: 2.08 305 10.959 4,01 3,24

Goldwyns verslagen
Planillo September Sara (v. September Storm), algemeen kampioene
Productie: 3.04 305 10.072 2,89 3,17

Roger Turner: ‘Kloof met commerciële koe wordt steeds kleiner’
Trots was het Canadese jurylid Roger
Turner na afloop van de keuring op zijn
kampioenen. ‘Deze koeien doen bij elke
keuring, waar ook ter wereld, mee in de
competitie om de prijzen. De kampioenen waren voor mij makkelijke winnaars, al was het niveau in de breedte
ook bijzonder goed. Ik heb gezocht naar
koeien met balans, veel melkuitstraling
en een fantastische uier en benen. Dit
zijn koeien die iedereen wil hebben en

Alberto Medina: ‘Tweeduizend kilometer voor het kampioenschap’

die overal kunnen overleven. Vroeger
was het verschil tussen de kampioenskoe
en de commerciële koe groot, maar de
kloof wordt steeds kleiner. Het verschil
in management op de bedrijven is niet
meer zo verschillend als vroeger, waardoor het gewenste type koe steeds uniformer wordt.’
Het ervaren jurylid is in het dagelijkse
leven foktechnicus bij Alta en keurde
eerder de roodbonten in Madison en was

in Europa al eens de scherprechter op de
Swiss Expo in Lausanne.

Prachtig groen gekleurd zaagsel, foutloos getoiletteerde en uitstekend gepresenteerde koeien, een vlaggenparade,
licht- en geluidsspel en een superstrakke
organisatie maakten de keuring in Montichiari tot een waar spektakelstuk. Onder de gepresenteerde dieren waren in
de juniorenklassen, zoals momenteel op
vrijwel iedere keuring, vele Goldwyndochters. Toch gingen lang niet alle rubrieksoverwinningen naar telgen van de
Canadese exterieurtopper.
In de jongste rubriek greep Travesia Spirte
Marisel (v. Spirte) van La Ponderosa uit
Spanje de winst. De langgerekte en opengebouwde vaars was voorzien van een
hoog aangehechte uier, maar bewoog
voorzichtig. Dat gold niet voor de sterk
stappende en fijntypische Baruf Goldwin
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