K E U R I N G

Nacht van de Holstein in Libramont mondt uit in Waals feestje

Winnie op waarde geklopt
Veenhuizer Damion Winnie hield de eer van de Nederlandse koeien hoog. Ze won de reservetitel oude koeien op de Nacht van de
Holstein in Libramont, waar Waalse fokkers de lakens uitdeelden.
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it Luxemburg, Nederland, Vlaanderen
en Wallonië kwamen ze. Een internationaal gezelschap dong tijdens de Nacht
van de Holstein in het Waalse Libramont
mee naar de prijzen. Toch waren het dit
jaar vooral Waalse fokkers die in hun
thuisgebied titels in de wacht sleepten.
Zo bestond het finalekwartet bij de jonge
koeien louter uit Waalse koeien. Die eindstrijd liep de Vlaamse Naomi van Patrick
Van Hoof en Linda Boonen uit Mortsel net
mis. De door Robert Dierickx uit Opwijk
gefokte Kinglydochter won als jongste
vaars in Libramont wel haar rubriek,
dankzij haar enorme ontwikkeling, de
strakke ruglijn en haar ondiepe uier.
Wel bij de laatste vier eindigde de roodbonte Elisa van het bedrijf l’Herbagère
van de familie Moureaux uit Flavion. De
vast aangehechte uier met een messcherpe ophangband leverde Elisa de uierprijs
op, net als eerder dit jaar op de Swiss Expo
in Lausanne. Ook in frame overtuigde de
Touchdowndochter, haar sterke lijf was
mooi in verhouding. Elisa maakte beslist
kans op eremetaal, maar de Canadese
jury Rock Hébert passeerde haar. Hij koos
zijn kampioensduo uit de rubriek oudere

driejarigen en ging daarbij ook voorbij
aan de winnares van de klasse jonge driejarigen, Roumaredochter Californie de Gedinne van Thierry Leonard uit Gedinne.
De Belgisch kampioene jonge koeien Esperanza du Routeu was één van de twee koeien die Hébert overhield. De open gebouwde, stijlvolle Damiontelg van Jean-Louis
Neuville uit Lierneux kon in Libramont
niet helemaal overtuigen. In kruisligging
was ze niet onberispelijk, net als in de
voorspeenplaatsing. Hébert koos daarom
resoluut voor Rosaline de Margouyet. De
Goldwyndochter van Martine Lambot en
Sébastien Thiry uit Sohier was een koe
met veel openheid, een prima ontwikkeling en een hooggedragen melkklier. Ze
won het goud vóór Esperanza.

Avondkeuring met vuurwerk
Met zo’n zestig deelnemende koeien is de
Nacht van de Holstein geen grote keuring. Toch waren er veel toeschouwers.
Dat kwam niet alleen doordat de Nacht
van de Holstein een avondkeuring is. De
show staat ook bekend om zijn fraaie entourage – met muziek, lichtspel en vuurwerk – en het hoge niveau.

Met dat niveau was ook dit jaar niks mis.
Illustratief daarvoor was de plaatsing van
Bons-Holsteins Dikkie 161 van Nico, Lianne
en moeder Dikkie Bons uit Ottoland. De
fraai ontwikkelde Blitzdochter liep in december op de HHH-show net de titel in de
middenklasse mis, maar eindigde in Libramont halverwege de rubriek vijfjarigen. In diezelfde rubriek gooide landgenote Veenhuizer Damion Winnie van Olf en
Jannes Uineken uit Dalen hoge ogen met
de mooie verhoudingen in haar lijf en
haar lange uier. De Damiondochter eiste
de rubriekszege op vóór de melktypische
Breuvage l’Herbagère (v. Goldwyn) van de
familie Moureaux.
In 2010 won Winnie als vaars het algemeen kampioenschap in Libramont. Zou
ze dat kunststukje nu herhalen? In de finale hield ze in ieder geval Cigale l’Herbagère
van opnieuw Moureaux op afstand. De gerekte en jeugdige Wathadochter miste
lengte in haar uier. Meer tegenstand kreeg
Winnie van Qottage d’Horimetz. De elegante Roydochter van Stéphane Feys uit Chièvres, die recent op de Belgische nationale
zilver won, verkeerde in blakende vorm.
Met haar fraai gewelfde ribben en hooggedragen uier was ze een tegenstander
van formaat.
Tegen zoveel moois was Winnie niet opgewassen. Ze werd op waarde geklopt door
Qottage, die ook het algemeen kampioenschap veroverde. Met de reservetitel oudere koeien keerde Winnie huiswaarts. l
Kijk voor een film op www.veeteelt.nl

Kampioenen op rij: Qottage d’Horimetz (v. Roy)
en Rosaline de Margouyet (v. Goldwyn)
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