Cheyenne verrast
Madisonkampioene komt uit moeder met 79 punten
Haar kampioenschap op de World Dairy Expo kwam als een verras-

Pine-Shelter Celene Thor
(v. Exranco Thor)

sing, zowel voor het publiek als voor haar eigenaren. Bogen op een
ellenlange traditie van fraaie verwanten kan Pine-Shelter Cheyenne
Lee niet: ze is de eerste excellente loot uit de familie.

Pine-Shelter Carol Blackstar
(v. Blackstar)
Pine-Shelter Carmia Target
(v. Target)
Pine-Shelter Claudia Emory
(v.MJR Blackstar Emory)
Pine-Shelter Cheyenne Lee
(v. Lee)

Pine-Shelter Cheyenne Lee (v. Lee), 91 punten. Productie: 2.04 365 13.425 3,8 2,9

’Z

onder een geweldige stamboom
krijg je geen geweldige koe. Dat
zag je bij Blackrose, dat zie je bij Paradise’, vertelde de Amerikaanse Mark Rueth
vorig jaar in Veeteelt na de overwinning
van zijn pupil Vandyk-K Integrity Paradise in Madison. Voor Paradise zal dat ongetwijfeld waar zijn, voor de nieuwe kampioene van de World Dairy Expo gaat die
redenering niet op. In de stamboom van
Pine-Shelter Cheyenne Lee is het tevergeefs zoeken naar excellente koeien of
showwinnaars. De driejarige Madisonwinnares komt uit een relatief onbekende familie op het bedrijf Pine-Shelter in
Pine Island. ’De moeder van Cheyenne
kreeg maar 79 punten en de grootmoeder 81. Er was op ons bedrijf altijd veel
meer belangstelling voor de familie van
de 95 punten Pine Shelter Lucina Fargo
(v. Plushanski Fargo)’, vertelt Dave Al-

berts, die samen met twee broers, een
zoon en een dochter een bedrijf runt met
550 melkkoeien, 400 stuks jongvee en
300 stieren, waarmee het één van de grotere bedrijven is in de staat Minnesota.

Drie keer Blackstar
Voor een koe van enig kaliber uit de familie van Cheyenne moet Alberts terug
naar de jaren zestig. ’Toen hadden we uit
haar familie een 86-puntenkoe aan de
melk die ruim dertien jaar oud werd en
tachtigduizend kg melk produceerde. Zij
kreeg nog een 87-puntendochter, maar
daarna hebben we een tijdlang wat meer
op productiestieren ingezet.’ De moeders uit de stamboom van Cheyenne mogen dan niet bijzonder zijn, de vaders
zijn dat wel, benadrukt Alberts. ’Met
achtereenvolgens Lee, Emory, Target,
Blackstar, Exranco Thor en Mattador

heeft Cheyenne toch prachtige stieren in
haar pedigree? Bovendien zit er drie keer
Blackstar in: via Lee, Emory en Blackstar
zelf.’
Alberts dochter Molly — de officiële eigenares — claimde Cheyenne al als kalf om
met haar mee te doen aan juniorenshows. Als tweejarige — in 2002 — behaalde de Leedochter het kampioenschap in
haar klasse op de Minnesota State Fair en
de nationale juniorenshow in Louisville,
in Madison eindigde ze halverwege haar
rubriek. Dit jaar werd ze algemeen kampioene in Minnesota, gevolgd door de titel
in Madison. ’We hadden er niet eens aan
gedacht dat ze zou kunnen winnen’, geeft
Alberts aan. Wat maakt de Leedochter zo
speciaal? ’Ze is erg melktypisch, heeft een
sublieme uier en goed beenwerk. Ze heeft
eigenlijk geen fouten, zei de jury in Madison. Als je echt kritisch wilt zijn zou ze
iets groter mogen.’
Het keuringsseizoen zit er voorlopig op
voor de met 91 punten ingeschreven
Cheyenne, die in januari wordt overgepunt. Naar de Royal Winter Fair in Toronto reist de Leedochter niet af, omdat de
grenzen tussen Canada en de Verenigde
Staten vanwege BSE gesloten zijn. Even
heeft ze dus rust. ’We gaan haar niet
spoelen, want ze is alweer drachtig van
de stier Merchant. In mei moet ze kalven.
Dan is ze klaar voor een nieuw keuringsseizoen.’
Inge van Drie
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