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Stef Goossens domineert roodbontpodium

Classic en Beers
Tranen van geluk voor de familie Goossens. Na een dubbelslag
bĳ de vaarzen behaalde ze ook de titel in de middengroep roodbont. Het seniorenkampioenschap zorgde voor afwisseling van
de prĳswinnaars op de CRV Koe-Expo in Den Bosch.
tekst Florus Pellikaan, Tĳmen van Zessen
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Stina 34 (v. Classic),
kampioene vaarzen
Productie: 1.11 256 7764 4,11 3,18

en stier die de helft van het aantal
dieren vertegenwoordigt kan zich bĳna geen roemloos optreden permitteren.
De druk was groot voor de vaarzen van
Classic, maar de Stadelzoon stelde niet
teleur. Vĳf van de zes finalisten kwamen
op zĳn conto; vĳf vaarzen met sterke
frames. Het was Retraitehoeve Mina 135
van Peter Willemse uit Beers die een
sterk frame combineerde met een vast
aangehechte uier. Ze nam het op tegen
twee Classics van plaatsgenoten Stef en
Lenie Goossens. JU Dora 511 is een vaars
die melktype en kracht goed combineerde en rondstapte op sterk beenwerk.
Stina 34, de algemeen kampioene van

Asten-Heusden, bleek een echte Goossensvaars: ze had een surplus aan kracht
en liep op spĳkerharde benen.
Stina wedĳverde in de finale met de 1a
uit rubriek 2, Barendonk Wilma 220 van
Jan en Liesbeth Hermanussen; alwéér
een Classictelg ‘made in Beers’. Ten opzichte van haar halfzussen toonde Wilma even meer fĳnheid en jeugd in het
skelet. De fĳne botstructuur uit haar
skelet kwam terug in haar benen, waarop ze soepel bewoog. Vanwege een betere achteruier had ze afgerekend met de
iets stug aandoende De Asschebot Red 14
(v. Classic) van Jan van Essen uit Leersum. Een kolossale vaars die in de eind-

Jurylid Tjebbe Huybrechts: ‘Onder
de indruk van alle kampioenen’
JU Dora 511 (v. Classic),
reservekampioene vaarzen
Productie: 2.00 166 5896 3,55 2,91
JU Dora 501 (v. Konvoy),
kampioene middenklasse
Productie: 1.11 481 12.329 4,71 3,50
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De Vlaamse scherprechter Tjebbe Huybrechts was met zĳn 22 jaar de Benjamin binnen het toch al jonge zwartbonte jurykorps. ‘Het is moeilĳk een
plek te veroveren binnen juryland,
maar ik vind het een enorme eer om
hier vandaag op deze grote show te
staan’, vertelt Huybrechts, terwĳl hĳ
meerdere complimenten krĳgt toegefluisterd.
‘De uiteindelĳke uitslag was exact dezelfde als mĳn puntentoekenning en
dat voelt natuurlĳk goed. Jureren is
geen exacte wetenschap, maar een gevoel dat je in je toelichting zo goed mogelĳk moet overbrengen op het publiek. Dat was mĳn doel voor vandaag.’
Over het niveau van de zwartbonte
koeien heeft Huybrechts niets dan lof.
‘Ik ben zwaar onder de indruk van alle
kampioenen, maar het meest van de
senioren. En dan uit zo’n klein gebied,
dat is bĳzonder.’

Tĳdens zĳn toelichting van de oudste
rubriek vroeg Huybrechts, wiens vader
Marcel ook al een paar keer jureerde
op CRV Koe-Expo, het publiek om een
applaus. ‘Een jonge mooie koe moet je
fokken, maar een oude koe krĳg je
door goed verzorgen. Dit is een compliment voor de inzenders.’
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Een spannende ontknoping tĳdens het seniorenkampioenschap

strĳd op gelĳke hoogte kwam met de
enige niet Classicvaars, Kiandochter Grada 84. Deze Vebo-kampioene van Jan
Aantjes uit Streefkerk verloochende
haar pedigree niet met sterke benen en
een goede klauw.
De jury liet geen twĳfel bestaan over de
gemaakte afweging. Ze waardeerde de
kracht en maakte Stina 34 kampioene,
met aan haar zĳde JU Dora 511.

Regen aan Wilma’s
Hermanussen had nog meer Classicĳzers
in het vuur. In de middenklasse etaleerde hĳ vier van de zeven volle zusjes uit
Wilma 116 (v. Tulip). De bekendste –
NRM-kampioene Wilma 198 – ontbrak,
maar zĳ werd waardig vervangen. De
harmonische Wilma 208 had de beste benen in haar rubriek. Ze kon echter niet
op tegen het sublieme frame van Wilma
210; wel een Classic-Wilma, maar niet
haar volle zus. Wilma 210 bewoog met
haar lange en diepe skelet vlot door de
ring, maar kwam in uierlengte en balans
tekort om het te winnen van JU Dora 501
van Goossens. De Konvoydochter sloeg
toe met haar brede en hoog aangesloten
uier. Maar ook in beenwerk was ze zeker
niet de mindere van Wilma.
Met vier koeien regende het Wilma’s in
de eindstrĳd. Uit de oudste rubriek middenklasse waren Wilma 196 en Wilma 200
uitverkoren. Beide waren zeer krachtig in
frame, mooi van lengte en voorzien van
uiers met een beste ophangband. Was het
dan alleen maar fokvertoon uit Beers wat
de klok sloeg? Nee, Adrie van Mensvoort
uit Berkel-Enschot zorgde voor variatie
met Konvoydochter Lotje 44. De nummer
vier van de jongste NRM sprak zeer aan
met haar correcte verhoudingen in bouw
en een vast aangehechte kwaliteitsuier.
De rode draad van kracht in de koeien
kostte in de middenklasse wel de kop van
de NRM-reservekampioene 2008, Northlake Farms Gytha 8556 (v. Talent) van Nico
Captein uit Alphen aan de Rĳn.
De kaarten waren geschud. Een unanieme jury kende de titel toe aan JU Dora
511: Goossens’ derde prĳs. Het reserve-

lint was terecht voor de malse Konvoydochter van Van Mensvoort.

Spotten met imago
Alle kwaliteit ten spĳt, Hermanussen
had met zĳn Classickanjers nog altĳd
geen eremetaal. De laatste kans daarop
lag in handen van Barendonk Paulina 112
(v. Classic), de jongste koe bĳ de senioren. Ze imponeerde met weergaloos
mooie verhoudingen in haar skelet, een
fraaie ribwelving, spĳkerharde rechte
benen en de hoogste achteruier in haar
klasse. Wie kon de pret nog bederven?
Niet de weliswaar fraaitypische Retraitehoeve Corrie 28 (v. Stadel) van plaatsgenoot Willemse. Daarvoor toonde haar
uier een fractie te veel bolling. Evenmin
de sterk gebeende en lange Gonda 38 (v.
Stadel) van Cees de Groot uit Zoetermeer,
want haar voorspeenplaatsing was niet
perfect. Ook niet voormalig EK-deelneemster Dora 484 (v. Stadel) van Goossens; een krachtpatser pur sang, maar
niet meer onberispelĳk in haar uier. Nee,
zelfs de vierde Stadelnakomeling bracht
Paulina 112 niet van haar stuk. De zesdekalfs Letta 40 van Jan Aantjes viel in de
smaak met haar sterke bovenbouw,
fraaie rib en keurig bewaarde uier met
correct geplaatste spenen. De viereneenhalf jaar oudere koe eindigde nog ex aequo met Paulina, maar Paulina kreeg
vanwege meer kwaliteit, in met name de
klauwen, de voorkeur van arbiter Arie
Hamoen. Letta verdiende wel de eiwittrofee.
Nu moest Paulina alleen nog afrekenen
met Kiandochter Dennenburg Martina 44.
De podiumplaatsen zĳn de gemiddelde
Kiandochter niet vertrouwd, maar Martina spotte met dat imago. De koe van
Wil, Mariëtte en Rick Meulenbroeks uit
Lage Mierde was lang, groot, gerekt en
gevuld. Ze stapte krachtig en beschikte
over een hoge achteruier met een beste
ophangband en balans. Daarmee stak
Martina een stokje voor de overmacht
uit Beers en voor die van Classic. I

Lotje 44 (v. Konvoy),
reservekampioene middenklasse
Productie: 2.02 463 13.133 4,91 3,76

Dennenburg Martina 44 (v. Kian),
kampioene senioren
Productie: 3.01 433 13.895 4,25 3,49
Barendonk Paulina 112 (v. Classic),
reservekampioene senioren
Productie: 3.02 306 11.758 3,69 3,33

Kĳk voor de videoreportage op veeteelt.nl
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