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Goldwyn domineert het vaderbeeld tijdens
de Canadese Royal Winter Fair

Missy zet
zegereeks voort
Eastside Lewisdale Missy pakte na het goud in Madison ook het
kampioenschap op de Royal Winter Fair. De met 95 punten ingeschreven Missy trok een groot publiek. Vele bezoekers probeerden een glimp op te vangen van de ‘one million dollar cow’.
tekst Gerrit de Groot

D

e verwachtingen waren hooggespannen. Na haar succes op de Amerikaanse keuring in Madison was Eastside
Lewisdale Missy (v. Goldwyn) de onbetwiste
favoriet voor de titel op de Royal Winter
Fair in Toronto. Het publiek zat op het
puntje van de stoel toen Missy met haar
enorme hoogte- en lengtematen de ring
betrad. Het was imponerend om te zien
wat een surplus aan capaciteit deze koe
bezat. Met haar hoogtemaat in combina-

tie met een uitgebalanceerd frame overklaste Missy alle andere deelneemsters.
Missy was voorzien van een goed aangehechte uier en toonde een imposante beadering over haar gehele lichaam. Haar
recent behaalde gouden plak in Madison in combinatie met de hoofdprijs
in Toronto maakt Missy legendarisch.
Slechts een handjevol koeien wist zowel
Madison als Toronto in één seizoen te
winnen. Een geweldige prestatie, waar-

mee het verhaal van de alom bekende
‘one million dollar cow’ wordt voortgezet. Missy is in gezamenlijk eigendom
van Morsan Farm, Van Ruinen Dairy,
Butz, Andreasen en Eubelhardt, die haar
in 2009 kochten voor 1,2 miljoen dollar
(ongeveer 900.000 euro).
Ook de Canadese media kregen na het
kampioenschap lucht van de zege van
deze bijzondere koe. Een moment van
roem in het landelijke nieuws leidde tot
een grote toestroom van burgers die een
glimp wilden opvangen van de koe van
meer dan een miljoen dollar.

Nogmaals Camomile
De Canadese stier Braedale Goldwyn domineerde het vaderbeeld. Sommige rubrieken waren voor meer dan de helft
gevuld met nazaten van de Jameszoon.
In zes van de acht rubrieken stond er een
Goldwyndochter op kop. Naast algemeen
kampioene Missy was ook haar secondante RF Goldwyn Hailey een telg van de
Jameszoon. Hailey is in eigendom van
Gen-Com Holsteins uit Bon Conseil en
imponeerde met haar balansrijke frame
en fenomenale uier. Met name de beadering op haar uier en het prima beengebruik brachten haar dicht bij Missy. Tegen het formaat van Missy kon Hailey
niet op, maar het Canadese jurylid Brian
Carscadden en zijn assistent David Crack
jr. beloonden Haileys foutloosheid met
het reservekampioenschap.
Ook in de strijd om het kampioenschap

bij de jonge koeien was er een
grote gelijkenis met de keuring in Madison. Silvermaple
Damion Camomile van Silvermaple en Stanhope-Wedgewood uit Victoria toonde veel
kwaliteit en ras. Met haar
brede achteruier en veel vitaliteit in haar frame bewees de
Damiondochter een waardig
Madisonkampioene te zijn.
De melkuitstraling en openheid van Camomiles frame
pasten volledig in het ideaalbeeld van de jury. Ze greep
het kampioenschap bij de
jonge koeien. Pineland Goldwyn Tidbit van Pierre Boulet
uit Montagny legde Camomile nog lange tijd het vuur na
aan de schenen. Deze melktypische Goldwyntelg imponeerde door haar geweldige
uier. Ook de jeugdige Roybrook
Goldwyn Cameron (v. Goldwyn)
van Gen-Com Holsteins uit
Bon Conseil was een opvallende verschijning. Cameron
was een langgerekte vaars
met een bijzonder vast aangehechte uier. Vanwege meer
kracht in het frame koos de
jury voor Camomile en werd
Tidbit reservekampioene.

Pasta geëerd
Aan het einde van de show
bedankte Carscadden het publiek en de organisatie. Het
was een thuiswedstrijd voor
hem geweest en Carscadden
gaf aan dat het zinloos was
om te doen alsof hij een aantal kampioenes niet al van
tevoren kende. Die thuiswedstrijd belette Carscadden niet
om na het aanwijzen van zijn
kampioenes de eervolle vermelding aan een voor hem
speciale koe toe te kennen:
Stone-Front Iron Pasta. (v. Boss
Iron). Pasta is de koe die Carscadden normaal gesproken
zelf showt in de ring voor de
gebroeders Duckett en Kasbergen uit Rudolph. Pasta
was al meer dan 26 maanden
in lactatie, maar desondanks
nog in prachtige conditie. De
eervolle vermelding werd
haar gegund en dat betekende het einde van een schitterende show voor koeienliefhebbers. l

Eastside Lewisdale Missy
aan kop van haar rubriek

Bert Urlings,
hoogleraar ketengestuurde
dierlijke productie:

Tecla Bodewes,
zakenvrouw van het jaar
2011:

‘Het gaat mij te ver dat je je
schuldig moet voelen over het
eten van vlees. Schuld is een
term uit de interpersoonlijke
verhoudingen tot jezelf. Je
kunt je best schuldig vóelen
ten opzichte van een dier,
maar of dat schuldgevoel ook
redelijk gerechtvaardigd kan
worden? Het suggereert dat je
een afspraak hebt gemaakt
met het dier.’ (HP)

‘Als kind wilde ik boerin of filmster worden.’ (Pt)

Ate Lindeboom,
directeur CRV:

Harm-Jan van der Beek,
directeur Uniform-Agri:

‘Er wordt ons wel eens verweten dat we wegwerpkoeien
hebben gefokt. Dat bestrijd
ik. De laatste tien jaar steeg
de levensproductie fors. De
koeien zijn duidelijk ouder.
Dat is een grote vooruitgang.’
(Bo)

‘Ik zou graag met iedereen willen praten die een verkeerd
beeld heeft van de moderne
melkveehouderij. Dan zou ik
vertellen dat koeien tegenwoordig op koeienbedden slapen, dat in hun “badkamer”
rubberen tegels op de vloer liggen en een massageborstel automatisch ronddraait. Maar ook
dat ze twee keer per jaar naar
de pedicure gaan en er jaarlijks
een uitstrijkje wordt gemaakt.’
(On)

Cors den Engelsen Heemskerk, vee-exporteur:
‘Gesekst sperma is voor een
veehouder om meerdere redenen interessant. Ten eerste komen er meer vaarzen beschikbaar voor export. Ten tweede wordt er voor drachtige
exportvaarzen geïnsemineerd
met gesekst sperma ongeveer
honderd euro meer betaald.’
(agd)

Gerben Oordt,
kampioen veebeoordelen:
‘Ik hou van probleemloze, harde
koeien met sterk beenwerk. Ik
krijg een kick van een vaars die
afkalft en die ik daarna jaar op
jaar terugzie.’ (NO)

Cees Oomen,
specialist veehouderij
Agrifirm:
‘Bij veel koeien is de genetische
potentie torenhoog. Maar als
het management hier niet op is
ingesteld en je moet de koe
bijvoorbeeld iedere maand bekappen, dan word je als ondernemer ook niet vrolijk. Een
evenwichtige voeding kan daarin helpen.’ (NO)

Nils Spaans,
melkveehouder
te Broek in Waterland:
‘Ik ben niet tegen schaalvergroting. Door groter te worden kun
je juist meer investeren in dierenwelzijn.’ (Ode)

Filip Maelfait,
melkveehouder te Hulste
‘Bij ons zorgen de mooiste koeien voor de minste problemen en
komen uiteindelijk tot de hoogste levensproducties.’ (HIp)

Ate Lindeboom:
‘Of genomics werkt, is allang
geen vraag meer. Of en hoe je
het gebruikt wel. Voor ons is het
gebruik van genomics een geweldige manier om het generatie-interval fors te verkorten en
de selectiescherpte van koeien
en stieren sterk te intensiveren.’
(Bo)

Akke van der Zijpp,
afscheidnemend
hoogleraar Dierlijke
productiesystemen:

Paul De Backer,
melkveehouder
te Waarschoot:

‘Het plezier in het boerenvak
moet terugkeren. De veehouderij moet aantrekkelijk zijn.
En – wat ook belangrijk is – de
veehouderij levert voeding op:
vlees en melk, wat kinderen
helpt om beter te kunnen leren. Dat is bewezen.’ (agd)

‘Al jaren denk ik dat het wel
eens minder zal zijn. Elk jaar
kennen mijn koeien een dipje,
maar op het einde van de rit
scoor ik altijd hoog. Ik ben maar
een klein boerke met een installatie uit de jaren stillekes, maar
ik doe het toch maar.’ (hN)

Rudy Rabbinge,
afscheidnemend hoogleraar
Wageningen:
‘Als we volledig omschakelen
op de ecologische landbouw
hebben we een groot probleem.
Dan kun je maar de helft van
de wereldbevolking voeden en
moet je van veel meer natuur
weer landbouwgrond maken.
Laten we dus alsjeblieft kunstmest en bestrijdingsmiddelen
niet in de ban doen en ze zorgvuldig gebruiken.’ (LC)

Paul De Backer:
‘Belangrijk is dat je de koeien
aan de praat houdt, aan het
eten houdt. Want een koe die
eet, is happy.’ (hN)

Bronnen: agd (agd), Boerderij (Bo), Premtime (Pt), Ondernemen (On), HP/De Tijd (HP), Holstein International Plus! (HIp)
Nieuwe Oogst (NO), het Nieuwsblad (hN), Leeuwarder Courant (LC), Ode (Ode)
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