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Zes keer gekalfde Gasthuis Konvoy Suzanne wint seniortitel op
roodbontkeuring CRV Koe-Expo in Den Bosch

Engelen pakt helft prĳzen
De familie Engelen was op de CRV Koe-Expo bĳzonder succesvol. De fokkers uit Grashoek, die in Den Bosch ook de grootste
inzender waren, sleepten drie van de zes roodbonttitels in de
wacht. Maar de seniortitel was voor de zes keer gekalfde Gast-

Films Koe-Expo
Bekĳk de films over de
Koe-Expo in de Veeteeltapp of op www.veeteelt.nl

huis Konvoy Suzanne van de familie Van Buuren uit Leerbroek.
tekst Inge van Drie

N

a bĳna vier jaar streek de CRV KoeExpo-karavaan weer neer in de
Brabanthallen in Den Bosch. Het toeval wilde dat de vaars die als eerste de
ring binnenstapte, een mooie verbinding

legde met de vorige editie. Want deze
Barendonk Wilma 328 van Barendonk Holsteins van de familie Hermanussen uit
Beers was nota bene een dochter van Barendonk Wilma 200 (v. Classic). Om het

geheugen even op te frissen: zĳ won in
2011 de seniortitel op de CRV Koe-Expo.
De Classicdochter bewees nu ook als fokkoe haar mannetje te staan. Haar Acmedochter Wilma 328, amper 25 maanden
oud, opende de rubriek sterk. Ze was
voorzien van een fraai frame met een
sterk kruis en een goede uier met een
tikje bolle achterkwartieren.

Grashoek Maria 4 (v. Warsteiner) schrĳft de
op een na oudste rubriek op haar naam
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Merwehoeve Alana 5 (v. Amor),
kampioene vaarzen
Productie: 2.01 265 7065 4,88 3,95 l.l.

De familie Engelen had in de vaarzenfinale op de CRV Koe-Expo, die zo’n drieduizend bezoekers telde, nog een ĳzer in
het vuur: Grashoek Nel 139 (v. Sunflower),
een vaars met een mooie mix van kracht
en melktype, een aansprekend kruis en
een vast aangehechte uier. Nel rekende
vanwege meer melkuitstraling in de
oudste vaarzenklasse af met de solide,
sterk stappende Mina 210 (v. Jotan) van
de familie Van Mil uit Ledeacker.
Aan Merwehoeve Alana 5 van Merwehoeve
de Groot uit Herwĳnen had Nel evenwel een zware dobber. De donkerrode
dochter van Future Dream H. Amor –
de Lawnboyzoon uit de Amerikaanse
Applefamilie – was al wel tien maanden
aan de melk, maar aan haar jeugdige lĳf
met mooie overgangen was dat nauwelĳks af te lezen. Bovendien beschikte
Alana over spĳkerhard beenwerk en een
lange vooruier. De kansen van Nel om
opnieuw goud te winnen – ze won eerder de vaarzentitel in Asten-Heusden –
waren daarmee verkeken. Voor Nel was
het zilver, terwĳl Alana het goud in de
wacht sleepte.

Vĳftig roodbonten
Jipsing Bontje 40 (v. Lucrative),
kampioene middenklasse
Productie: 3.02 320 9623 4,56 3,62

Gasthuis Konvoy Suzanne (v. Konvoy),
kampioene senioren
Productie: 6.10 529 10.385 4,49 3,87

Door meer breedte in haar skelet en een
diepere middenhand bleef Wilma in de
rubriek de ondiep geuierde De Crob Esmé
van Wim en Joost van den Anker
uit Maurik voor. Maar Wilma moest
de rubriekszege overlaten aan halfzus
Grashoek Silke 162. De Acmedochter van
Melkveebedrĳf Grashoek van de familie
Engelen uit Grashoek manifesteerde
zich als een complete vaars met veel balans in haar skelet en een prima achteruier, al stoorde haar speelse voorspeenplaatsing. Ze zou in de finale uiteindelĳk
de eervolle vermelding krĳgen.

Eerlĳk is eerlĳk: de animo voor deelname aan de roodbontkeuring op de CRV
Koe-Expo was wel eens groter. Het aantal
aanmeldingen viel niet helemaal mee.
Uiteindelĳk maakten zo’n vĳftig roodbonten hun opwachting in de ring,
waaronder de lange, jeugdige Barendonk
Emma 220 (v. Jotan) van Hermanussen en
de melktypische, even smalle Leida 53
(v. Norwin) van de familie Goesten uit
Hedel. Eremetaal in de middenklasse
was voor het tweetal niet weggelegd.
Ook voor Southland Savage Massia 19 van
Southland Holsteins van de familie Van
Beek uit Teteringen was een finaleplaats
het hoogst haalbare. De dochter van
Mr Savage nam het in de jongste rubriek
in de middenklasse op tegen halfzus
Barendonk Wilma 300 (v. Mr Savage) van
Hermanussen. De NRM-vaarzenkampioene van 2014 was intussen uitgegroeid
tot een fraaie koe met open ribben en
veel lengte. In skelet en in uier waren de
twee halfzussen aan elkaar gewaagd,
maar in beenwerk toonde Wilma zich de
meerdere, zodat zĳ zich de rubriekszege
én de eervolle vermelding in de finale
toeëigende.
Voor de titels kozen juryleden Danny
Verstegen en Gerrit van der Kolk twee
koeien uit de oudste rubriek: Jipsing
Bontje 40 (v. Lucrative) van de familie Engelen en Bons-Holsteins Aaltje 94 (v. Talent)
van Nico en Lianne Bons uit Ottoland. De
twee leken bepaald niet op elkaar. Bontje

was weliswaar niet de grootste, maar ze
was mooi in verhouding en beschikte
over een vierkant opgehangen uier.
De bĳna zes jaar oude Aaltje – moeder
van de zwartbonte vaarzenkampioene
Bons-Holsteins Aaltje 111 – daarentegen
was groot, zwaar en diep en etaleerde
een brede en hoog opgehangen uier.
Toch moest ze genoegen nemen met de
reservetitel. In beenwerk was Bontje
haar meerdere en bovendien had de
Lucrativedochter een keer vaker gekalfd.
Daarmee was de tweede titel voor de familie Engelen een feit.

Zes keer gekalfd
Het feest voor de fokkers uit Grashoek,
die in Den Bosch ook de grootste inzender waren, was nog niet over. Ook bĳ de
senioren maakten ze kans op eremetaal
met Grashoek Maria 4 (v. Warsteiner) en
Grashoek Vrĳe Tulp 25 (v. Cedric). Maria
was een koe met veel melkuitstraling,
een breed kruis en een sterke uier met
correct geplaatste spenen.
Ook stalgenote Vrĳe Tulp etaleerde een
fraai zĳaanzicht met een mooie middenhand, een oplopende bovenlĳn en een
ondiepe uier. Het tweetal passeerde in de
finale zonder al te veel moeite de functionele, jeugdige Riverland Paula 139 (v. Arnold) van Jan van den Bighelaar uit Velddriel en de opengebouwde Zandenburg
Twist. Ebony (v. Twister) van melkveehouderĳ Sommers uit Elsendorp. Ook de
sterk geuierde Catharina 68 (v. Kian) van
Dick van Zetten uit Kesteren moest zich
gewonnen geven.
De zwaarste concurrentie voor het Grashoekduo kwam onverwachts uit de hoek
van Gasthuis Konvoy Suzanne van Arie en
Jeroen van Buuren uit Leerbroek. Op de
keuring in Hoornaar was Suzanne al
meerdere keren succesvol, maar titels op
een landelĳke keuring ontbraken – ondanks meerdere deelnames aan de NRM
– nog op haar erelĳst. De zes keer gekalfde Konvoydochter was wellicht niet de
koe met de meeste melkuitstraling,
maar met haar brede lĳf, haar lange en
vast aangehechte uier en ĳzersterk beenwerk was Suzanne wel een tegenstander
van formaat.
De ontknoping naderde. Zou het Suzanne lukken Maria en Vrĳe Tulp te verslaan? Danny Verstegen hield de spanning er nog even in, maar tikte toen
resoluut Suzanne aan als winnares. En
het zilver? Het onderonsje tussen de
twee stalgenoten resulteerde vanwege
een betere speenplaatsing en een langere uier in winst voor Maria. Zĳ maakte
op de CRV Koe-Expo het feestje voor de
familie Engelen compleet. l
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