K E U R I N G

Canadese fokkers succesvol tĳdens Amerikaanse
World Dairy Expo in Madison

Hailey wint weer
RF Goldwyn Hailey is een van de weinige koeien die tweemaal
de Amerikaanse World Dairy Expo wist te winnen. De vĳfdekalfs
Goldwyndochter zegevierde overtuigend en zorgde voor een
dubbel succes voor haar Canadese eigenaar Gen-Com Holsteins.
tekst Jaap van der Knaap

O

p voorhand was de Canadese RF
Goldwyn Hailey de gedoodverfde
favoriet voor de eindzege tĳdens de
World Dairy Expo. Kort na de geboorte
van haar vĳfde kalf kreeg de achtjarige
Goldwyndochter deze zomer 97 punten
en zegevierde ze op een aantal Canadese keuringen. Maar wie Hailey een dag
voorafgaand aan de keuring in Madison
zag, zou haar nog niet tippen voor de
titel. Ze was scherp en haar beenwerk
was superdroog, maar haar uier moest
zich nog wel flink vullen, met name in
de hoogte en aanhechting van de achterkwartieren. Haar eigenaar Gen-Com
Holstein uit Notre-Dame-Du-Bon-Conseil
stelde bezorgde vragenstellers gerust:
Hailey geniet van keuringsaandacht en
zal zich fraai presenteren, ook met een
goedgevulde uier. Dat deed ze immers
ook in 2012, toen ze ook met de hoofdprĳs naar huis ging.
En ja, een dag later bleek Hailey ongenaakbaar. Haar uier zat tjokvol, de achterkwartieren waren breed en gevuld en
Charwill Attic Marcy, kampioene jonge koeien

wat straalde ze nog veel jeugd uit. Jurylid Paul Trapp roemde haar kwaliteit in
de benen, die overigens even minder
sterk waren in de koten, maar zonder
enige twĳfel maakte hĳ haar seniorenkampioene en even later algemeen kampioene.

Driemaal Goldwyn
Hailey kreeg de meeste tegenstand van
Lovhill Goldwyn Katrysha van Jeff Butler uit
Chebanse. De vĳfjarige had een mooie
ribwelving en een sterke achteruier,
maar een kortere uierbodem dan Hailey.
Jacobs Goldwyn Valana zorgde ervoor dat er
drie Goldwyndochters op het podium
stonden. De Canadese Valana van Ferme
Jacobs uit Cap-Sante was groot en open
gebouwd, maar haar te volle uier bezat
een mindere ophangband.
Niet onopgemerkt was ook de rubriekszege van Butz-Butler Gold Barbara. De kampioene jonge koeien van vorig jaar was
op geen foutje te betrappen. Barbara, in
gezamenlĳk eigendom van drie bedrĳ-

ven, kon in de finale geen rol van betekenis spelen omdat ze een maatje te klein
bleek. Ook de twaalfjarige en in skelet
imponerende Stone-Front Iron Pasta van
Duckett en Karsbergen uit Rudolph was
een oud-kampioene die zich dit jaar niet
meer kon meten met de top.
Canadese fokkers waren erg succesvol
in Madison. Bĳ de jonge koeien showde
Jacobs Atwood Vedette van Ferme Jacobs
haar balansrĳke frame met lange kruispartĳ. Vedette wees dankzĳ haar kracht
Brookvilla Goldwyn Brooks van Doeberiener,
Heath en Kueffner uit West Salem naar
de derde positie. De hoofdprĳs was voor
Charwill Attic Marcy. De Atticdochter combineerde ontwikkeling, kracht en een
diepe ribbenpartĳ met veel melkuitstraling in haar brede uier. De winst van
Marcy betekende voor Gen-Com na de
zege van Hailey de tweede hoofdprĳs. De
vraag rĳst nu of er een koe is die Hailey
kan stoppen en haar kan weerhouden
van de tweede titel op rĳ in het Canadese
Toronto volgende maand. l

RF Goldwyn Hailey, seniorenkampioene
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