CR Delta Koe-Expo zwartbont

Eerherstel v oor De Vries
Fokkoe Oslo trekt in Leeuwarden de aandac ht met twee kampioenes in de middenklasse
Storm weerhield naar schatting 1000 veehouders een bezoek te brengen aan de Koe-Expo in Leeuwarden. Zij misten een keuring van goed
niveau, met name in de oudste categorieën. John de Vries ziet zijn
dubbelslag niet als revanche na de NRM, al zag menigeen dat anders.

D
Belgia Feikje 43 (v. Stormatic),
juniorenkampioene
Productie: 2.01 393 11.145 4,01 3,17

Topcross Anna 149 (v. CB Allen),
reservekampioene junioren
Productie: 2.05 83 2439 4,49 2,84
Venetie 2 (v. Emerson),
middenkampioene
Productie: 2.01 305 9735 3,85 3,35

e enige roodbonte in het deelnemersveld van de melkvaarzen beet
het spits af in Leeuwarden. Erg vers, nog
maar een maand gekalfd en toch maakte
Himster Ageeth 38 (v. Talent) van Auke
Landman uit Oosthem een sterke indruk. Met haar soepele tred en rondom
juist afgewerkte melkklier liet ze steeds
meer concurrentes achter zich, zoals de
correct gebouwde Fitlistdochter Klaasje
465 van Pieter en Durk Zandstra uit De
Tike. Ze gebruikte haar kromme beenwerk goed, maar schoot in achteruierhoogte tekort voor eremetaal. Ageeth
versloeg Klaasje, maar toonde te weinig
ophangband en ribdiepte voor de rubriekszege. Die was voor Wageningen Nita
25 (v. Talent) uit de stal van Willem en
Jaap Hoeksma in Westergeest. Nita sprak
aan met een zeer fijn melktype en haar
fraaie flank.

Feikje van streek
In de finale mengden de vaarzen uit rubriek 2 zich in de strijd. Die waren letterlijk en figuurlijk van een ander kaliber. Neem de reservekampioene van de
Fryslânshow: Flippy (v. Frederik Jan Flip
Hein). Deze troef van Tiede van der Ploeg
was in harmonie en liep op sterke benen. Belgia Feikje 43 (v. Stormatic) van
Han Brink en Irma Symons uit Midwolda
opende het vuur met een perfecte uier,
een lang skelet en een heel goede botkwaliteit, zoals je die bij Stormaticdochters wel vaker ziet. Die botkwaliteit en
de extra souplesse in de uier bezorgden
haar de titel. In het beengestel van de
Venetië 2 op weg naar de eindzege
met Frank van der Staak aan haar zijde
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reservekampioene, Topcross Anna 149 (v.
CB Allen) van Jaap Jacobi uit Garijp, ontbrak de botkwaliteit van haar voorganger. Anna spreidde veel stijl ten toon,
een harde bovenbouw en showallure.
Feikje en Anna verwezen Flippy naar de
derde stek vanwege meer capaciteit in

het front. Tot ieders verbazing ontbrak
Feikje ’s middags bij het defilé. Door een
toxische reactie raakte ze van streek.
Feikje werd gemolken en kreeg een medische behandeling.

Oslodochters drukken stempel
Een officiële definitie voor de kampioene van een middenklasse bestaat er niet.
Wel is in het algemeen de koe die nog
kan doorgroeien, een koe met nog een
vleugje jeugd, de aangewezen favoriet.
Die lijn kwam in Leeuwarden niet tot
uitdrukking, al twijfelde niemand aan
de kwaliteiten van Venetië 2 (v. Emerson).
De NRM-vaarzenkampioene van 2004
van John en Hennie de Vries uit Boyl imponeerde met een waanzinnig frame en
– hoewel oudmelkt – onberispelijke uier.
De Vries ziet haar middenklassetitel niet
als revanche (zie kader) op de NRM van
2006. Nu versloeg ze met een punt verschil haar halfzus Himster Olga (v. Grandprix). Beide dieren stammen uit de befaamde Oslo (v. Juror) van Brand Jan de
Haan en Gea de Vries uit Hemrik. Met
name Venetiës extra robuustheid en
meer correcte schouderpartij maakten
het verschil met haar Grandprixzus van
Auke Landman. Als fokker van Grandprix had de reservetitel voor hem dubbel
betekenis. Zijn jonge koe etaleerde veel
wig en ribwelving, stond kaarsrecht op
haar sterke benen en droeg een vierkant
hoge uier.
Het was te zwaar geschut voor de harmonische Blackstormdochter Hotske 553
van Van der Ploeg, alsook voor de solide
Leechiem Lamkje 100 (v. Jordan) uit de stal
van Peke Hoekstra in Aldeboarn. De in
Spanje gekochte James Dumbria van
Erica Rijneveld en Jos en Harrie Tijhuis
uit Hooghalen werd met een gedeelde
vierde plaats tekortgedaan. De jeugdige
Dumbria (v. James) bezat een sublieme,
hoog aangehechte uier, die ze droeg onder een melktypisch, degelijk frame. De
aanmerking op haar beengebruik was
niet onterecht, maar wel zwaar bestraft.
Koeien die er evenmin aan te pas kwa-

Himster Olga (v. Grandprix),
reservekampioene midden
Productie: 2.01 305 10.505 3,85 3,20

Lucky Jonkvrouw (v. Lucky Leo),
seniorenkampioene
Productie: 4.05 305 14.330 5,03 3,32
Jaan B 579 (v. Buckval), reservekampioene
senioren
Productie: 7.11 305 12.311 3,88 3,14
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John de Vries: ‘Oslo is een unieke koe’
‘Hallo, pappa heeft gewonnen, mooi is
dat, hè! Jaan heeft gewonnen.’ John de
Vries verlaat met Jaan in zijn ene hand
en een mobiele telefoon in de andere
de ring. Even de vreugde delen met zijn
zoontje. En dat juist Jaan 579 en Venetië 2 winnen, geeft het succes stiekem
wel een gouden randje. Want uitgerekend die twee zijn de koeien waarmee
De Vries op de NRM van 2006 volgens
de ‘buitenwacht’ tekortgedaan werd
door het missen van de finale. Toch ligt
het woord revanche niet op het puntje
van zijn tong. ’Als de jury dat maar niet
gedacht heeft.’
De Vries vindt het niet vreemd dat de

befaamde fokkoe Oslo zo goed scoort
met niet alleen Venetië, maar ok met
Himster Olga, de reservekampioene
van de middenklasse. De tienjarige excellente Jurortelg staat bij Brand Jan de
Haan en wordt binnenkort gespoeld
met de roodbonte Zwitser Dominator.
‘Oslo is een unieke koe, waar mijn zwager Brand Jan en ik lyrisch van zijn.’
Het lactatiestadium en de volwassen
uitstraling van Venetië 2 baarden De
Vries geen zorgen: ‘Koeien worden ouder van kalven, niet door hun leeftijd.
Ze moest vannacht wel veel vreten om
er goed voor te komen, maar dat deed
ze gelukkig.’

men waren Alta Piste 1 (in 2005 reservekampioene op de eerste Koe-Expo in
Leeuwarden) en Lage Hoeve Champion, terwijl bij de vaarzen de reputatie van
NRM-veilingtopper Morty Desire een deuk
opliep.

Bookiedochter Boukje 19 van John de
Vries. Haar goed gevormde uier, goede
botkwaliteit en fraaie zijaanzicht schiepen verwachtingen voor de strijd met de
finalisten uit de laatste rubriek.
Daar acteerde een bekende koe van De
Vries: Jaan B 579 (v. Az Al Car Starbuck
Valoroso). Net als Venetië kwam ook zij
er op de NRM te bekaaid van af. Zou ook
Jaan de eer herstellen? De twaalfjarige
keuringsvedette beschikte over een
glimmende ribbenpartij en ijzersterke
rug; ze oogde goed bewaard. De lichte
onbalans in de uier was haar vergeven,
evenals het doorveren in de koten. Na
overleg met de arbiter verwisselde Jaan
dankzij haar leeftijd van plaats. Ze eindigde ten koste van Van der Ploegs diepe
Grietje 170 (v. Wiersma) 1b in plaats

Eerherstel voor Jaan
De storm beukte op het dak van de WTC
Expo toen de seniorenklasse aantrad. De
voorlaatste rubriek was sterk, met derde
op tal de fraaie Den Dogge Lash van familie Meppelink uit Dalen. De rastypische
Hersheldochter sprak aan met haar overgangen en lange uier. Toch wist Boukje
921 (v. Fast Broeks) haar te kloppen dankzij beter beengebruik. De solide koe van
Erik en Ronald Enting uit Zuidveld werd
op haar beurt gepasseerd door Sabbiona

van 1c. De 1a-plek was onbetwist voor
de NRM-juniorenkampioene van 2002:
Lucky Jonkvrouw. Deze Lucky Leodochter,
in gezamenlijk eigendom van Rinse
Bruinsma en Ulbe Jan en Anke de Jong
uit Gaastmeer, stak in blakende vorm.
Een super frame, waarin melktype en
kracht zich verenigden, koppelde ze aan
droge benen en een balansrijke uier.
De finale leek wel afgesproken werk;
drie juryleden deelden exact dezelfde
punten uit aan de zes finalisten. Geen
twijfel. Lucky Jonkvrouw betrad terecht
de hoogste podiumplaats, met oude Jaan
als haar secondante en de publieksprijs
als aangenaam toetje.
Tijmen van Zessen

Anke de Jong: ‘Ik dacht, dit wordt vuurwerk’
Dolblij staat Anke de Jong naast haar
Lucky Jonkvrouw: ‘Als vaars werd ze
NRM- en HHH-kampioene en dan krijgt
zo’n koe een stempel. Elke keuring
moet ze zich weer waarmaken. In de
middenklasse werd ze eens derde en
nu als oude koe weer kampioene in dit
deelnemersveld. Ik zag de catalogus en
dacht, dit wordt vuurwerk.’
Lucky Jonkvrouw stamt uit de Graefinfamilie, heeft 90 punten en bij De Jong
negen dochters aan de melk die stuk
voor stuk boven de 100 lactatiewaarde
scoren.
Er staan drie zonen van haar bij de ki.
Een Jockozoon bij Genes Diffusion
krijgt zijn eerste dochters aan de melk.
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