K E U R I N G

Topprijzen voor kalveren met hoge genoomfokwaarden
tijdens veiling op Amerikaanse World Dairy Expo

Frosty wint opnieuw
in Madison
Tijdens de World Dairy Expo beheersten de dochters van Braedale Goldwyn de rubrieken. Het was echter Roydochter Frosty
die met de hoofdprijs naar huis ging. Voor een nog ‘te maken’
kalf van Frosty werd grif betaald tijdens de veiling, maar de echte
topprijzen waren voor kalveren met hoge genoomfokwaarden.
tekst Jaap van der Knaap

A

an de vooravond van de Noord-Amerikaanse keuring World Dairy Expo
werd haar naam al veelvuldig genoemd:
Havue Roy Frosty. In de eerste plaats omdat
van de kampioene van 2009 tijdens de
World Classicveiling een nog ‘te maken’
Gillette Jordanvaarskalf werd afgeslagen
op 48.000 dollar. Maar ook omdat de met
96 punten ingeschreven Frosty op voorhand de te kloppen koe zou zijn.
Frosty, in gezamenlijk eigendom van de
families Duckett, Junemann en Armbrust
uit Rudolph, had afgelopen zomer gekalfd en maakte de verwachtingen meer
dan waar. Stijlvol betrad ze de ring in
Madison. Frosty was hoogproductief en
scherp en daarmee benadrukte ze de extreme ruimte tussen haar ribben. De beStone-Front Iron Pasta op kop van de
rubriek oudste koeien
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adering op de uier en vooral de aanhechting in de buikwand maakten indruk en
volgens jurylid Brian Craswell droeg ze
haar hoofd fier en was haar nek fraai aangesloten op de schouderpartij. Wie kritiek
durfde te hebben, zou haar stap krachtiger en vooral haar pas langer wensen.

Nog een naam die als kanshebber voor
een titel werd genoemd, was Rainyridge
Talent Barbara. De Talentdochter vertrok
van huis met als eigenaars Rainyridge
en Optimal Holsteins uit het Canadese
Beausejour, maar kreeg tijdens de keuring voor een fors bedrag nieuwe eigenaars in de vorm van Kueffner Holsteins
en ki-organisatie St. Jacobs.
Barbara kon dan ook terugvallen op een
bekende koefamilie. Haar over-overgrootmoeder is Rainyridge Tony Beauty
en zij won tweemaal de keuring in Madison. Haar nazaat Barbara toonde veel
jeugd en ribwelving in het skelet en
dankzij de hoge bodemvrijheid van de
uier had ze veel fans. Toen ze in de finale niet werd opgesteld, klonk er dan
ook verontwaardiging van het internationale publiek.

Algemeen kampioene Frosty maakte indruk met haar bijzondere open ribbenpartij

In de oudste rubriek koeien sneuvelden
reputaties om een finaleplek te bemachtigen. Niet dat bekende vedettes als QualityRidge Stormi Hazel (v. Stormatic) en de volle
zusjes EK Oseeana Ambrosia en Ernest-Anthony Aphrodite (Stormatic x Tri-Day Ashlyn)
niet imponeerden met hun enorme inhoud of juist hoge achteruier, het was
vooral dat Stone-Front Iron Pasta zich nog
met zo veel jeugdig elan presenteerde.
Boss Irondochter Pasta is stalgenote van
Frosty en kent naast Mike en Julie Duckett ook George Kasbergen als eigenaar.
Pasta’s sterke wapens waren haar jeugdige uitstraling en het balansrijke frame
dat een sterke en vooral brede uier droeg.
Het doorzakken van de koten werd haar
vergeven toen jury Crasswell haar aantikte als reservekampioene bij de senioren. Pasta gaf lang partij aan Frosty, maar

vanwege de open ribben en de sterk beaderde uier was ze niet te verslaan.
Het gesprek in Madison ging niet alleen
over Frosty, maar vooral ook over genomic selection. Dat bleek eerder al tijdens
de veiling, waar de hoogste veilingprijzen
niet zoals gebruikelijk naar dieren vol
showpotentie gingen, maar naar kalfjes
met hoge genoomfokwaarden. Het grote
melkveebedrijf De-Su Holsteins kocht zowel RMW Super Anane (Superstition x
Goldwyn) als Welcome Bowser Paige
(Bowser x Goldwyn), beide voorzien van
torenhoge GTPI-fokwaarden. De 87.000
dollar voor Anane en 60.000 dollar voor
Paige zorgden er mede voor dat het veilinggemiddelde van 44 dieren gemiddeld
uitkwam op 19.666 dollar.

Spaanse eigenaar
Ook in de strijd om het kampioenschap
jonge dieren waren de meeste dieren aangekocht door bekende fokbedrijven. Zo
toonde Comestar Holsteins uit Canada samen met Granga La Pondorosa uit Spanje

de vaars Bonaccueil Camee Final Cut. De Final Cutdochter toonde van de finalisten
de meeste jeugd door haar fijne botwerk,
haar sterke bovenbouw en haar compacte
uier. Het kromme, iets koehakkige beenwerk zorgde ervoor dat ze haar edele
hoofd moest buigen voor de tweedekalfs
Stormaticdochter Whitaker Rae van Gene
Iager en Craig Walton uit Carlisle.
De melktypische Rae gaf lang partij aan
Idee Goldwyn Lynley, een van de talrijke
Goldwyndochters. Lynley, van Gen-Com
Holsteins en Jeff Butler uit het Canadese
Québec, was vooral diep en bezat naast
een hoge achteruier veel inhoud. Lynley
werd jeugdkampioene en mocht zich
zelfs opstellen naast Pasta en Frosty in de
strijd om het algemeen kampioenschap.
Maar die stap was te groot. Pasta en Frosty vormden een geweldig duo, waarbij
Frosty zich voor de tweede keer liet kronen tot algemeen kampioene . l
Kijk voor videobeelden van de World Dairy
Expo op www.veeteelt.nl

Mike Duckett: ’Op naar de 97 punten voor Frosty’
De verwachtingen van de deelname van
Frosty waren hoog, zo erkent eigenaar
Mike Duckett uit Rudolph. ‘We hebben
Frosty heel bewust voorbereid afgelopen
jaar om zo hoog mogelijk te eindigen hier
in Madison. Het reservekampioenschap
van stalgenote Pasta was de bonus.’
Dat het uniek is om tweemaal met dezelfde koe Madison te winnen beseft Duckett
maar al te goed. ‘We hebben inmiddels in

onze eigen stal vijftien nakomelingen van
Frosty en er staan acht stiertjes bij diverse
ki’s’, aldus Duckett. ‘We willen Frosty nu
snel drachtig maken en via ivf nog een
aantal extra embryo’s winnen. Frosty
heeft nu 96 punten. We willen graag dat
ze nog een keer afkalft, omdat dan het
stamboek nog meer punten mag toekennen. We denken zelf dat er nog wel een
hogere exterieurscore in zit.’
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