CR Delta Koe-Expo

Southland Dellia 42 (v. Timlynn Adam), kampioene jonge koeien
Productie: 2.00 152 4372 4,16 3,65 LW 102 l.l.

Bij de jonge en de oudere koeien miste de CR Delta
Koe-Expo in Den Bosch uitgesproken kampioenes.
De sterk bezette middenklasse kreeg in Addisondochter Moortje 157 van Goof van Zandwijk een
harmonisch gebouwde, atletische kampioene.

E

en kampioene en een reservekampioene. Met die titels, behaald op de laatste CR Delta Zuid-Westshow, keerden Johan
en Evelien van Beek uit Teteringen vijf jaar geleden huiswaarts.
Zouden ze dat kunststukje op de eerste Koe-Expo in Den Bosch
kunnen herhalen? De Southlandfokkers openden in ieder geval
sterk. Southland Dellia 42 (v. Adam) pakte direct de winst in de eerste rubriek. Dat verliep niet zonder slag of stoot. De vlot stappende, goed ontwikkelde Adamdochter kreeg flink tegengas
van Cornelia 163 van Jos en Toos Brands uit Lemiers. De spijkerharde Laurenzodochter is een van de weinige ‘biologische’ keuringskoeien op hoog niveau en zo te zien gedijde ze prima onder
de ecologische bedrijfsvoering. Cornelia toonde een lange uier,
droog beenwerk en een korte nek. Dellia beslechtte het pleit in
Den Bosch, dankzij een betere ontwikkeling, iets meer stijl en
een hogere achteruier.
Beersveld Dora 46 (v. Starleader) van de familie Noordman uit
Sterksel mengde zich als derde in de strijd. Van het drietal rubrieksgenoten beschikte zij – voor een deel ook vanwege het
kortere lactatiestadium – over het meest aantrekkelijke showtype; ze toonde een mooie overgang van voor- naar middenhand

Zwartbont

Lola 35 (v. Storm), reservekampioene jonge koeien
Productie: 2.03 299 7721 4,53 3,42 LW 106 l.l.
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Southland Ronny 84 (v. Emerson), reservekampioene middenklasse
Productie: 2.02 425 14.028 3,71 3,33 LW 110

Van Zand wijk verrast opnieuw
Margriet 226 van W out de Bruin favoriet van ‘honderdtonners’-jury
en een prachtige ribbenpartij. In uierbeeld kon ze niet op tegen
de fraai aangehechte melkklieren van Dellia en Cornelia. Ze
miste daardoor een plek in de finale.
Daarin was ook geen plaats voor de krachtig gebouwde HBC Laudia 24 van Schep Holsteins uit Bergambacht. Niet haar onberispelijke uier stond de CB Allendochter een hogere klassering in
de weg, het was vooral het minder sterke beenwerk dat haar
nekte. Halfzus Margriet 270, kampioen op de wintershow in
Noordeloos, drong wel met gemak door tot de laatste vier. De
CB Allendochter kwam uit de stal van Wout de Bruin uit Giessenburg. Als enige lid van de fokstudieclub De Liefhebbers nam
De Bruin deel in Den Bosch. Dat deed hij met verve, met Margriet
270 had hij zelfs een geduchte kanshebster op eremetaal. De
oudmelkte CB Allendochter excelleerde in frame. Ze was lang,
groot en sterk, bezat een beste achteruier en een horizontaal
kruis. In de finale trof Margriet ook Lola 35 van Ab van Dijk en
Teunis Timmer uit Noordeloos. Weliswaar was deze melktypische Stormdochter kleiner van formaat en wat gespannen in de
bovenbouw, maar over haar sterk opgehangen uier niets dan lof.
De vaarzenfinale miste een uitgesproken kampioene. Dat bleek

Wout de Bruin: ‘Voldoende belangstelling voor individuele keuring’
Wout de Bruin uit Giessenburg toog als enig lid van fokstudieclub De Liefhebbers met koeien naar de Koe-Expo. Zijn kwartet
draaide een keurig rendement met tweemaal een 1a- en één
keer een 1b-positie, waarvan Margriet 226 de seniorentitel
opeiste. ‘Ik ben geweldig blij met dit resultaat, de koeien verkeerden in goede vorm en de voorbereiding liep lekker’, vertelt De Bruin zichtbaar nagenietend van zijn triomf. ‘Ik zat best

Moortje 157 (v. Addison), kampioene middenklasse
Productie: 3.01 326 13.250 3,48 3,24 LW 107

in een moeilijke positie gezien de perikelen voorafgaand aan
de keuring. Toch wilde ik mijn dieren hier graag presenteren,
ik had dat ver voor de discussie tussen onze studieclub en de organisatie al aangegeven.’ Over het keuringsschema, kern van
de gevoelige kwestie, was De Bruin tevreden. ‘Ondanks alle discussie was er voor de individuele keuring uiteindelijk voldoende belangstelling.’

duidelijk bij het verdelen van de punten door de juryleden Harm
Albring, Leo de Jong, Lieven Ryckewaert en Georg Geuecke. Met
uitzondering van de nummer vier, Cornelia, kregen alle vaarzen
in ieder geval één keer de maximale score uitgereikt. Op punten
won Dellia, gevolgd door Lola. De derde plek ging naar Margriet.

Patent op mooie zwartbonten
Even gingen de gedachten terug naar een jaar geleden. Tijdens
de NRM verbaasde Goof van Zandwijk uit Vuren vriend en vijand
met het veroveren van het reservekampioenschap in de
middenklasse. Die titel was geen toevalstreffer, zo bleek op de
Koe-Expo. NRM-vedette Betsie 91 liet Van Zandwijk ditmaal thuis,
maar met twee stalgenoten reisde hij af naar Den Bosch. Van
meet af aan maakte de best ontwikkelde Moortje 157 de meeste

indruk. De harmonisch gebouwde, atletische Addisondochter
met hoog aangehechte achterkwartieren kon de rubriekszege
niet ontgaan. Het kostte stalgenote Amy 8 (v. Cash) meer moeite
om Geke 4 (v. Jaron) van Henk-Jan van Driel uit Hedel van het lijf
te houden. Moest Amy het vooral hebben van haar krachtige
lichaam – breed van voor tot achter – en ijzersterke tred, Geke
blonk juist uit in fijnheid, toonde een mooie schouderovergang
en een erg goede uier. Toch lukte het ook Amy door te dringen
tot de finale.
Gretha 70 (v. Lee), opnieuw een pupil van Wout de Bruin, leek
daarop ook grote kans te maken. De Koe-Expo kwam voor de gerekte, melktypische Leedochter precies op het goede moment.
Drie maanden na het kalven stapte ze blakend van zelfvertrouwen door de ring, pronkend met een kwalitatief sterke uier met
een messcherpe ophangband. In de rubriek rekende ze eenvoudig af met de melkrijke, net even lichtere Jantje 71 (v. Design)
van Jaap Swank uit Nieuw-Beijerland, alsook met Bilker 35 van
Ron Oostvogels uit Schijf, een proefstierdochter van Markwell
Durham DJ met veel vermogen. Dat Gretha uit deze rubriek naar
de eindronde zou doorstomen, leek niet meer dan logisch. De jury besliste echter anders: niet Gretha, maar Bilker mocht door.
De fraaitypische Swaenenburg Moore 189 (v. Lord Lily) van Ad en Iet
Wouters uit Grijpskerke was weer zo’n mooie zwartbonte waarop de middenklasse in Den Bosch patent leek te hebben. De rubrieken bleven tot in de staart van hoog niveau. Moore moest
voortijdig terug naar de balie, evenals provinciegenote Emma 92
van v.o.f. Jan Louwerse en Wim Poppe uit Middelburg. De Bongodochter droeg haar uier weliswaar hoog en breed, maar was in
frame de mindere van Southland Ronny 844 (v. Emerson) van Southland Holsteins. De Emersondochter stak in een prima keuringsconditie. Ze eiste de aandacht op met haar open ribbenpartij,
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Margriet 226 (v. Malabar), kampioene oudere koeien (én
publieksfavoriet) Productie: 4.06 444 13.139 4,48 3,67 LW 106
haar mooi hellende kruis en haar prachtig
beaderde, hoog aangehechte uier.
De keus voor de kampioene was ditmaal
onbetwist. Moortje 157 was niet te verslaan. Met het maximale aantal punten
eindigde ze vóór Ronny 844. Johan en
Evelien van Beek evenaarden daarmee
het succes van de laatste Zuid-Westshow:
opnieuw een titel bij de jonge koeien en
een reservetitel in de middenklasse. Amy
bezette de derde positie, Bilker de vierde.

‘Opgefrist’ bordjessysteem
Qua leeftijd had middenklassefinaliste
Amy gemakkelijk bij de senioren mee
kunnen doen. De vijfjarige Cashdochter
was zelfs ietsje ouder dan seniorenfinaliste Annie (v. Rudolph) van Kees de Groot
uit Zoetermeer. Toch hoorde Amy niet bij
de senioren. Ze had nog geen vier keer gekalfd, een minimumeis die de organisatie stelde aan de oude koeien. Rudolphdochter Annie had wel vier keer gekalfd.
Haar keuringstalent heeft Annie – anders
dan de naam doet vermoeden – van geen

Kathleen 392 (v. Lord Lily), reservekampioene oudere koeien
Productie: 5.06 352 13.158 4,57 3,23 LW 112

vreemde. Haar moeder Libella 4 (v. Chief
Mark) van de familie Van der Post uit
Leiden eiste tal van titels op, waaronder
de reservetitel op de laatste Zuid-Westshow. Een rubrieksoverwinning voor Annie zat er niet in. Die eer moest ze laten
aan Margriet 226, de derde kansrijke kandidate van de familie De Bruin. De dochter van Evreux Clezoon Malabar drong
moeiteloos door tot in de finale. Ze paarde
een fraaie wigvorm aan een kwalitatief
sterke uier met een nauwe voorspeenplaatsing.
Margriet kreeg te maken met twee Lord
Lilydochters. In de oudste rubriek wedijverden de halfzussen Jantje 67 van Jaap
Swank en Kathleen 392 van José en Julien
Kaelen-Hautvast uit Gulpen om de bovenste twee plaatsen. Krachtpatser Jantje 67
– haar Designdochter kwamen we al tegen in de middenklasse – was niet een
fijn gebouwde melkrijke koe, maar de
Lord Lilydochter van Jaap Swank beschikte wel over een fraaie vooruier. Qua
frame sprak Kathleen 392 nog even meer

aan. Haar upstanding, sterke rug en lange uier brachten Kathleen de rubrieksoverwinning.
Spannend was de finale zeker, maar dat
was niet te danken aan het ‘opgefriste’
bordjessysteem. De vier juryleden maakten tegelijk bekend welke finalist ze drie
punten gaven, welke vijf punten en zo
verder. Ze staken daarvoor geen bordjes
met punten maar bordjes met catalogusnummers omhoog. Het zaaide meer verwarring dan dat het spanning opleverde.
De verschillen tussen de finalisten waren
gering. Jantje 67 eindigde als vierde, nipt
achter Annie. Margriet 226 en Kathleen
392 maakten de spanning nog wat groter:
ze kregen beide evenveel punten. Arbiter
Arie Hamoen moest eraan te pas komen
om de beslissende stem uit te brengen.
Zou Wout de Bruin nu wel de titel pakken? Jawel, de vuist kon de lucht in. Malabar pakte de titel. Voor De Bruin was driemaal scheepsrecht.
Inge van Drie

‘Boer zoekt vrouw’-Hans Ruhof juryvoorzitter publieksfavoriet
Het was een origineel idee: laat een
groepje veehouders die al diverse koeien
over de meet van honderd ton brachten,
de publiekskampioene kiezen. En door
Hans Ruhof – bekend van het programma
‘Boer zoekt vrouw’ – als voorzitter te vragen, toonde de organisatie bovendien gevoel voor actualiteit. Ruhof misstond
trouwens niet in het rijtje boeren met
honderdtonners. Zelf fokte hij er al drie,
met als vaders Nehls, Roklane Sexation
Clyde en Cleitus. Toen de stemmen van
de zes juryleden staakten, moest Ruhof
de knoop doorhakken. Hij koos voor Maldabardochter Margriet 226, vóór Lord
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Lilydochter Kathleen 392. Dit duo gaf elkaar tijdens de seniorenfinale ook al
niets toe. Hans Ruhof: ‘Als jury hebben
we ons afgevraagd: welke koe zouden
we het liefst in onze ligboxenstal hebben? En dan ontlopen ze elkaar nauwelijks. Vanwege het frame kies ik voor
Margriet.’
Ruhof, die werd vergezeld door Connie,
zou de volgende keer graag zowel bij
zwart- als roodbont een publieksfavoriet kiezen. ‘Ik ben er voor om dat toch
gescheiden te houden, want het blijft
lastig om zwart- en roodbont met elkaar
te vergelijken.’

