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Toosje 20 (v. Salomo), kampioene vaarzen
Productie: 2.01 14 431 4,39 3,60		

in uier was Grashoek Ruth 113 (v. Lawn
Boy) van de familie Engelen uit Grashoek. De jeugdige, goed ontwikkelde
vaars bewoog zich soepel door de ring.
Vanwege meer rasuitstraling waren Ruth
en Annie te sterk voor Lotje 99 (v. Lichtblick), een harmonieuze vaars van Toon
en Nellie van de Ven uit Biezenmortel.
Het uur van de waarheid naderde. De
fans van Van Dee slaakten kreten van geluk toen de jeugd en fraaiheid van Toosje
het wonnen van de kracht en capaciteit
van Ruth 113. Met twee zoenende broers
Van Dee werd de winst bezegeld.

Grashoek Ruth 113 (v. Lawn Boy), res. kamp. vaarzen
Productie: 2.04 189 6389 4,05 3,45

Oudmelkte Martina

Links middenklassekampioene Stina (v. Classic)
met aan haar flank Geesje 100 (v. Classic)

Bloedvernieuwing in de vaarzenklasse van de
CRV Koe-Expo in ’s-Hertogenbosch

Rammelen aan
Classics deur

tekort om Geesje 100 van zich af te houden. Geesje was in uiervolume zeker niet
beter, maar haar melkklier zat wel vast.
Vanwege meer kracht in de voorhand
versloeg de koe van Jan, Henk en Teus
van der Wind uit Woudenberg Dorina.
En zo kwamen er in de finale twee sterke
framekoeien oog in oog met elkaar te
staan: werd het Geesje of toch Stina? De
jury was unaniem in zijn oordeel: Stina
zette na haar juniorentitel in 2009 een
tweede CRV Koe-Expoplak op haar naam.

Er deden zich geen grote verrassingen voor in de roodbontring

Zoenen om Toosje

van de CRV Koe-Expo in Den Bosch. De meeste prijswinnaars
hadden al eens een titel op naam gezet. Het Classictijdperk duurt
nog even voort, al diende zich nieuw bloed aan bij de junioren.
tekst Tijmen van Zessen

Z

e was nog maar goed en wel bekomen
van de keuring in Schijndel. Classicdochter Stina werd er kampioene in de
middenklasse en had de smaak te pakken. Op de CRV Koe-Expo wilde de sterk
ontwikkelde koe van Stef Goossens uit
Beers dan ook van geen wijken weten.
Maar zover was het nog niet. Stina oogde
in aanhechting en vulling van haar achteruier niet onberispelijk, zeker voor een
koe in de middenklasse. Neem nu Barendonk Wilma 220, een Classictelg uit de
stal van Jan en Liesbeth Hermanussen
uit Beers. Zij imponeerde met een hogere
achteruier, stapte op droge benen en was
mooi van lengte. Of de uitermate cor-
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recte Gasthuis Konvoy Suzanne van Arie en
Jeroen van Buuren uit Leerbroek. Een
Konvoydochter met een aansprekend
vast(er) aangehechte uier en een functionele kruisconstructie.
In de finale mengden zich nog drie kandidaten in de strijd. Barendonk Emma 192
(v. Classic) manifesteerde zich als een degelijke koe met veel breedte en een spiertje. Van een ander kaliber waren Dorina
37 (v. Thunder) en Geesje 100 (v. Classic).
Vebokampioene Dorina straalde veel ras
uit, stapte trefzeker door de ring en was
voorzien van een keurige uier. De fraaie
koe van Leo en Aad Ammerlaan uit
Schipluiden kwam in haar rubriek net

Die vorige editie van de CRV Koe-Expo in
Zuid-Nederland waren het de stier Classic en de fokkers uit Beers die de dienst
uitmaakten. De juniorencategorie van
deze CRV Koe-Expo voorkwam een herhaling van dat scenario: de catalogus
telde veertien verschillende vaders bij de
negentien vaarzen. In de finale was er
geen Classicdochter te bekennen, al had
Classis wel invloed als grootvader.
Zo was Toosje 20 een dochter van Lowlands Salomo (v. Classic). De harde, jeugdige vaars van Arnold van Dee uit IJzendoorn, voorgebracht door zijn broer
Marinus, stapte op glashard beenwerk
en wist zich verzekerd van een muurvaste uier. Evenzeer sterk in uier en benen was Willem’s-Hoeve Rita 0438 (v. Mr
Burns) van Dick en Anneke de Jong uit
Buren. Vanwege dat goede beenwerk rekende ze af met Goossens’ evenredige JU
Lonia 140 (v. Zabing), maar ze miste met
name ribdiepte om verder te komen.
Over ribdiepte beschikte Annie 105 (v. Retinue) wel. Deze luxe vaars van familie
Pellikaan uit Meerkerk werd begin deze

Stina 34 (v. Classic), kampioene middenklasse
Productie: 3.01 317 9294 4,21 3,64

Barendonk Wilma 200 (v. Classic), kamp. senioren
Productie: 3.04 572 19.773 3,64 3,47

maand vaarzenkampioene in Hoornaar
en sprak aan met vloeiende overgangen
in haar skelet en een vaste uier met correct geplaatste spenen. Een fractie vaster

Arbiter Arie Hamoen zag in de breedte
meer kwaliteit in het zwartbonte deelnemersveld dan bij roodbont. Dat gold
met name voor de seniorenklasse, waar
zwartbont oppermachtig was, zonder de
roodbonten daarbij tekort te doen. Want
wie wil Barendonk Wilma 200 nu niet op
stal hebben? Een prima geuierde Classicdochter, één van de zeven volle zusjes uit
Wilma 116 (v. Tulip), met een mooie
beenstand en veel breedte in het lijf. De
koe van Hermanussen versloeg vanwege
meer kwaliteit in uier Konvoydochter JU
Dora 501 van Goossens. Deze bak van een
koe werd door jury Henri ten Have een
voorbeeldkoe genoemd wat frame betreft, maar ook haar hoge achteruier en
droge benen imponeerden. Dankzij meer
ras schudde ze het volle zusje van Wilma
200, Wilma 208, nog wel van zich af.
Goossens kon wel een la met sterke
framekoeien opentrekken. De bekende
Liza 379 (v. Classic) was subliem in haar
skelet, maar overtuigde niet in de vastheid in uier. Daarom kwam ze tekort tegen de solide Catharina 55 (v. Stadel) van
familie Van Maanen uit Dodewaard. Ook
titelhoudster Dennenburg Martina 44 (v.
Kian) passeerde Liza 379. Martina was
zeer oudmelkt, maar de jury nam het de
sterk stappende koe van Wil Meulenbroeks uit Lage Mierde niet kwalijk.
Sterker nog, ze prolongeerde bijna haar
titel uit 2009. Alleen Wilma 200 stak
daar een stokje voor. Dankzij een vastere

Geesje 100 (v. Classic), res.kamp. middenklasse
Productie: 2.02 521 13.569 4,34 3,48

Dennenburg Martina 44 (v. Kian), res.kamp. senioren
Productie: 4.04 290 11.625 4,05 3,35

uier zette zij toch weer Classic en Beers
op de kaart. l
Zie voor video: www.veeteelt.nl

‘Prachtdebuut’ voor Salomodochter Toosje 20
Toosje 20 van Arnold en Brenda van DeeVoorsluijs uit IJzendoorn maakte op de
CRV Koe-Expo in Den Bosch haar keuringsdebuut. Een klinkende vaarzentitel
was het resultaat voor de Salomodochter.
‘Eigenlijk zou ze dit jaar eerst meedoen
aan de fokveeshow in Echteld, maar deze
werd afgelast’, vertelt een trotse Arnold
van Dee. ‘Maar hier in Den Bosch werd

het echt een prachtdebuut.’ De moeder
van Toosje 20 is Toosje 15, een met 89
punten ingeschreven Faberdochter, die
zelf al diverse keuringstitels behaalde.
Toosje 20 is drachtig van Sam, net als
haar vader een genomicstier. ‘Sam is een
zoon van Kylian die hoog scoort op exterieur’, zegt Van Dee, die van plan is Toosje
20 ook op te geven voor de HHH-show.
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