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Goldwyn hofleverancier op drukbezochte CRV Koe-Expo in Zwolle

Lynette op haar sterkst
Stampvolle tribunes, topkoeien en een spannende strijd; de CRV
Koe-Expo leeft als nooit tevoren. Bij zwartbont waren het op zaterdag 29 januari in Zwolle opnieuw de dochters van Goldwyn
die zich in de kijker liepen, bleek John de Vries succesvol en leverde robuustheid bij de jeugd voer voor discussie.
tekst Alice Booij

O

p de boervriendelijke tijd van
half elf startte een sterke rubriek
jonge vaarzen onder toeziend oog van
een kleine 5000 bezoekers. Met een
voorkeur voor melktype en sterke
uiers liep Heemser All Beaty 695 (v. Goldwyn) er uitdrukkelijk uit. De malse en
jeugdige uitstraling onderstreepte de
vaars van Henk en Irma Deterd Oude
Weme uit Heemserveen met een extreem
hoge achteruier, een sterk aangesloten
vooruier én een fraaie beadering. Op de
kracht in haar lendenen was ze te kloppen geweest, maar die kracht ontbeerde
ook de 1b, Nippon Gorgeous, opnieuw een
Goldwyndochter, uit de stal van Theo van
Vliet uit Nieuwlande. De in Denemarken
gefokte Gorgeous liet een plus in ontwikkeling en fijnheid zien, maar moest
in vooruieraanhechting en balans Beaty
voor laten gaan. Wel kracht – en een tikkeltje te veel conditie – straalde Neerduist
Shottle Petra uit, een Shottledochter van
Jan van den Hengel uit Bunschoten.
De tweede vaarzenklasse vertoonde meer
ondereind en het kopduo bestond uit el-

kaars tegenpolen. Ook hierbij ging de
voorkeur uit naar het fraaie type en het
fijne botwerk van Titanicdochter Leentje
55 van John de Vries uit Boijl. Haar middenhand was open en voorzien van veel
capaciteit. Wie de vaars echter vanaf de
achterkant zag lopen, kon het niet ontgaan dat haar voorbenen als een ‘model
op de catwalk’ over elkaar kruisten. Dan
was Foekje 150 van Pieter en vader Sietse
Talsma uit Warga van een ander kaliber.
De Lherosdochter stond symbool voor
breedte, macht en kracht. Nog zo’n
krachtpatser met extra lengte, maar met
minder afwerking in haar uier, was Future Dream H. Sijke 3626 (v. Survivor) van
Jacob Wijnker en Ina van Ark uit Avenhorn. Maar, zoals gezegd, uier en melktype kregen de voorkeur en daarmee
kon het kampioenschap Beaty niet ontgaan. Ze bezat meer uitstraling dan
Leentje die de reservetitel kreeg.

Temperament in middenklasse
De Vries had nog meer ijzers in het vuur.
De Goldwynhalfzusters Hellen 585 en

Rubriekswinst voor Lynette Champ in oudste rubriek zwartbont

Hennie 302 kwamen elkaar – net als op de
HHH-show – in de middencategorie tegen. Ook op de CRV Koe-Expo kreeg de
fijnheid, het droge beenwerk en de ‘bloeiende’ uier van de derdekalfs rasmelkkoe
Hellen 585 de voorkeur in de rubriek, ondanks de sterkere bovenlijn, het betere
kruis en meer power van Hennie. De middenklasse bij zwartbont was van een heel
sterk niveau, waarbij het temperament
van de koeien bovengemiddeld was. Dat
gold niet voor de sterke, sympathieke
Shottledochters, zoals Wolfvers Anke 55
van maatschap Veurink uit Stegeren en
J&G Redspot 16 van Jan en Gerrie Hoegen
uit Garderen. Ze eindigden in de finale
met de wat meer afgemeten, maar subliem geuierde Survivordochter Langemeins Jantje 129 van Gerrit Koopman uit
Putten. Ze kwamen er bij het verdelen
van de titels net niet aan te pas, maar
deze robuuste koeien zou iedere melkveehouder zo mee naar huis willen nemen.

Heemser All Beaty 695 (v. Goldwyn),
kampioene vaarzen
Voorsp. prod.: 2.02 305 9469 3,80 3,40

Leentje 55 (v. Titanic), reservekampioene vaarzen
Voorsp. productie: 2.08 305 10.250 4,04 3,49

Keuze voor kracht bij oud
Hellen 585 (v. Goldwyn), kamp. midden
Productie: 2.11 405 15.097 4,02 3,32

Klasbak Klaske
De hoofdprijzen in de middenklasse gingen naar koeien met meer melkuitstraling, zoals Stouwdamshof Malve 129 van
Gerrit, Jantje en Hendrik van ’t Hof uit
Oosterwolde. Deze jeugdige Goldwyndochter showde maat en lengte en haar
lange, vast aangehechte uier met dikke
aders bezat veel bodemvrijheid. Jurylid
Erik Luiten had voor haar zelfs de kampioenstitel in gedachten, maar de andere
juryleden kozen unaniem voor de nog
sterker geuierde Hellen, die daarmee het
kampioenschap bij de middenklasse op
haar naam schreef vóór Malve.

Met de reservekampioene van de HHHshow in de catalogus waren bij de oudere
koeien alle ogen natuurlijk gericht op
Lynette, de Championdochter van de familie Altenburg uit Koufurderigge. Lynette verkeerde in bloedvorm. Nog blakender dan in december, met een plus
aan hoogte, breedte en lengte en met
haar opvallend volgestouwde ‘koffer’ en
geweldige presentatie als niet te kloppen
wapens. Maar werd ze wel zo gemakkelijk kampioene? Koepon Storm Klaske 7 van
Koepon uit Feerwerd maakte het Lynette
nog best lastig. Klasbak Klaske liet meer
openheid in de ribben zien, was ook prima in balans en had – voor haar twee
maanden lactatie – een heel mooie conditie. Wat vooral imponeerde aan de
Stormaticdochter was haar sterke achteruier waar de melk vanaf droop. En
wat te denken van de extreem melktypische Lena 19, de Fieldhousedochter van
De Vries die voor een oude koe bijzonder
veel jeugd aan de dag legde, wellicht nog
te veel, waardoor ze voor een oude koe
teer oogde.

Lynette Champ (v. Champion),
kampioene oud
Productie: 3.11 447 15.486 3,92 3,31

In tegenstelling tot de jongere rubrieken
koos de jury bij de oudere koeien duidelijk voor kracht. Daarom ook kwamen
Future Dream H. Sonja 134 (v. Goldwyn)
van Wijnker en Twente Dairies Melanie 317
(v. Stormatic) van de gebroeders Jos en
Harrie Tijhuis uit Hooghalen er net niet
aan te pas. En dan was er ook nog de
sympathieke Alpha van Gert Jan en René
van der Haar uit Den Velde. Alpha’s uier
was het fraaist beaderd en een sterk wapen, maar de Igniterdochter had niet
haar topdag. Tenminste niet zo’n topdag
als Lynette had, die gedistingeerd naar
haar kampioenstitel schreed, terwijl ze
nog even achterom keek. Klaske kwam
toch wel heel dicht achter haar aan. l
Kijk voor bewegende beelden:
www.veeteelt.nl

Stouwdamshof Malve 129 (v. Goldwyn),
reservekampioene midden
Productie: 2.04 329 10.727 4,36 3,42

Koepon Storm Klaske 7 (v. Stormatic),
reservekampioene oud
Productie: 5.08 566 22.333 4,79 3,77

Vaarzenkampioene uit Noord-Amerikaanse Tony Beautyfamilie
‘Ik had nooit gedacht dat we hier kampioen zouden worden’, is de eerste reactie
van Frank Deterd Oude Weme uit Heemserveen, voorbrenger van de kampioene
bij de vaarzen, Heemser All Beaty 695.
‘Je ziet van tevoren de andere vaarzen
die ook heel goed zijn, dan verwacht je
niet eventjes op zo’n groot podium in
Zwolle te winnen.’
De gitzwarte Goldwyndochter All Beaty
Frank Deterd Oude Weme
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695 werd gekocht als embryo en komt
uit de familie van de Canadese Rainyridge Tony Beauty, tweevoudig winnares
in Madison. All Beaty nam ook deel aan
de afgelopen HHH-show. ‘Ze was toen
nog tamelijk vers. Ze is nu wat langer
aan de melk en staat er daardoor beter
voor’, aldus Frank Deterd Oude Weme.
‘Qua bespiering en breedte mag ze nog
sterker worden. Haar beste onderdeel is
haar uier, daar moet ze het echt van hebben om hoog te eindigen.’
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