K E U R I N G

Stylist slaagt met dochtergroep uit fokperiode

Stiervader Stylist toont in Oldenburg een verdienstelijke dochtergroep

Krista stevig in het zadel
In Oldenburg heeft Stormaticdochter Krista de algemene titel
van de WEU-Konvent opgestreken. De Duitse nationaal kampioene bevestigt daarmee haar status ten opzichte van de 96 punten fraaie Eke Lesta (v. Starleader).
tekst Tijmen van Zessen

D

e organisatie van de WEU-Konvent
experimenteerde met een ongewone
rubrieksindeling. Het lactatiestadium en
het lactatienummer bepaalden in welke
rubriek een dier uitkwam. In de seniorenklasse waren de vierdekalfskoeien bijvoorbeeld verdeeld in twee rubrieken: de
ene met koeien die vóór 1 oktober gekalfd
hadden, de andere rubriek met koeien
die ná 1 oktober gekalfd hadden. Deze
nieuwe indeling zorgde ervoor dat die-

ren onderling beter vergelijkbaar waren.
Het duel om de prijzen ging tussen twee
aan elkaar gewaagde keuringscracks.
Starleaderdochter Eke Lesta was vorig jaar
in Oldenburg de sterkste koe op de WEUKonvent. De met 96 punten genoteerde
koe van Hein Ekenhorst uit Heesterkante had nog een appeltje te schillen met
Stormaticdochter Krista, gezamenlijk
bezit van Windlooper Holsteins en Jörg
Seeger uit Bissel. Krista had Eke Lesta tij-

dens de Duits nationale show verslagen
in de strijd om het algemeen kampioenschap. Nu kwam Krista uit in dezelfde
leeftijdsklasse als haar rivale. Ze presenteerde zich als een echte Stormaticdochter, een raskoe met spijkerharde benen.
Krista’s skelet stond van voor tot achter
bol van kwaliteit, met een mooi droge en
platte botstructuur in haar lichaam. Met
die kwaliteiten zette ze de subliem geuierde Madlen (v. Blauer) van Frank en Kerstin Imhoff uit Strom aan de kant. Eke
Lesta was echter van een ander kaliber.
Behalve 96 punten fraai – een status die
ze met verve waarmaakte – had ze ook
al 83.473 kilo melk op de levensteller
staan. De inhoudelijke verschillen tussen
de jeugdige Krista en de meer volwassen
Eke Lesta waren dermate klein dat Klaus
Dieter Augustin niet verder kwam dan
de woorden: ‘Krista presenteert zich nu
eenmaal iets beter.’ Krista bevestigde

Vier dochtergroepen paradeerden door
de ringen tijdens de WEU-Konvent. De
fokkerijorganisatie Weser Ems Union
(WEU) presenteerde twee fokstiergroepen en twee groepen uit de proefperiode,
waarvan de groep van Sorento nog wacht
op een dochterfokwaarde.
Reikhalzend werd uitgekeken naar de
groep van Stevenzoon Stylist. De internationaal stiervader met Nederlandse roots
toonde in Oldenburg de meest uniforme
groep. Het achttal etaleerde evenwichtige frames met een sterke bovenbouw,
veel breedte en goede kruispartijen. De
op papier vlakke kruisligging kwam in
de groep niet tot uitdrukking, de rechte
benen waren wel waarneembaar. De Stylists gebruikten het droge beenwerk
naar behoren en waren voorzien van
vast en hoog aangehechte uiers. In 2009
was de Stevenzoon de meestgebruikte
stier van Duitsland.
Stylist is een kleinzoon van de Nederlandse Delta Eugenie (v. Mascot), die terugvoert op de Lou Ettafamilie. De familie bracht stieren voort als Lava, Novalis,
Lord Lily, Emir, Mascol en Canvas, maar

RS Cinderella (v. Bolton) won de jackpot,
náást het reservekampioenschap junioren
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van tevoren moeten zijn aangemeld, met
als hoofdprijs een forse geldsom. Op de
WEU-Konvent keert deze competitie
jaarlijks terug onder de titel WEU-Jackpot. Deelnemers leggen 15 euro in bij
inschrijving en nog eens 25 euro als ze
daadwerkelijk inzenden. Wie wint,
strijkt een bedrag op van 2000 euro.
De juryleden Klaus Dieter Augustin en
Matthias Zens maakten samen met het
publiek en een internationale jury uit
welke vaars de beste was. De strijd ging
tussen twee reservekampioenes: die van
roodbont – Red Rockdochter SLH Goldrose – en die van het jeugdkampioenschap
zwartbont – Boltondochter RS Cinderella. Bernd Schulte uit Rhede had in

Goldrose een lange vaars met veel upstanding en droog beenwerk. Haar vaste
uier kon zich meten met die van Cinderella van Egon en Sönke Strudthof uit
Dötlingen. Cinderella was een fractie
correcter in de afwerking, waarmee de
2000 euro toekwam aan Strudthoff.
Wout van der Horst uit Trossin maakte
als in Duitsland woonachtige Nederlander deel uit van de internationale jury.
Hij vestigde zich in Duitsland als bedrijfsleider op een melkveebedrijf en
werd door WEU gevraagd als jurylid.
‘Het niveau op de keuring is hoog, in
Duitsland legt de fokkerij iets meer nadruk op exterieur en secundaire kenmerken dan in Nederland.’

staat ook aan de basis van Sorento. De
dochters van deze jonge Shottlezoon waren sterk in de bovenbouw en stapten op
goede benen en klauwen. Het uierbeeld
was wisselend, ondanks de hoge fokwaarde op dit onderdeel.
De dochters van Marbach (v. BW Marshall) manifesteerden zich met harmonische, ruim ontwikkelde frames. De fokstiergroep toonde even meer melktype
dan de Stylistdochters en droeg correcte
en sterk aangehechte uiers. De klauwen

waren mooi droog en de achterbeenstand parallel. Marbach is in Nederland
weinig benut, met name vanwege zijn
negatieve eiwitvererving.
Zo sterk als de groepen van Stylist en
Marbach uit de verf kwamen, zo zwak
was het optreden van Truman (v. Throne).
De kruisen waren oplopend, de uiers los
aangehecht en soms uit balans. Melktype was het sterkste punt in de collectie,
Trumans handelsmerk benen was niet
overtuigend aan de groep af te lezen.

haar status ten opzichte van Eke Lesta,
die haar WEU-titel kwijtraakte.

don Encounter Jodie, die in 2008 algemeen kampioene was in Ontario. In Oldenburg imponeerde de September
Stormtelg van de familie met een fenomenaal aangehechte uier met een dito
ophangband. Jodie bewoog zich bovendien zeer sterk, maar dat was niet de reden dat ze uiteindelijk Lindsay versloeg.
‘Jodie heeft iets meer openheid en iets
meer ribdiepte dan Lindsay’, besloot jurylid Matthias Zens.

In het spoor van Lady

Boltonvaars Cinderella wint 2000 euro voor haar eigenaar
Niet uniek, maar in Nederland wordt het
weinig meer gedaan: een aparte competitie met melkvaarzen die bijna een jaar

Stylist toont op WEU-Konvent dochters met droog beenwerk en hoge achteruiers

Krista (v. Stormatic), algemeen kampioene
Prod. derde lactatie: 10.194 4,08 3,22
Eke Lesta (v. Starleader) res. kamp. senioren
Prod. vijfde lactatie: 12.368 4,74 3,61

De landelijke allure deed zich indirect
ook voor in de middenklasse. Gibsondochter Lindsay, eigen aan de familie
Friedrichs uit Hengstlage, deed het geheugen in Oldenburg even teruggaan
naar 2007, toen haar moeder Storm Lady
voor beroering zorgde in de Duitse fokkerijwereld. De Stormdochter werd op
de nationale show volgens velen tekortgedaan en kreeg na afloop van de keuring – het had de schijn van een provocatie – acuut 96 punten. Nu stond haar
dochter Lindsay in de spotlights. De kritiek op de sloffende tred van Storm Lady
was op Lindsay minder van toepassing.
Ze werd weliswaar vakkundig voorgeleid, maar de stap was zeker niet slechter. Lindsay bezat een vastgegoten uier
en showde veel uiterlijke melkrijkheid
in haar frame. Augustin omschreef haar
als de kapitein van haar rubriek.
In de finale kwam ze oog in oog met September Stormdochter Jodie van Bernd
Schulte uit Rhede. Jodie is een dochter
van de bekende Canadese Rudolphdochter Fradon Rudolph Jodie en daarmee
een zus van de 94 punten excellente Fra-

Roodbont dun gezaaid
In de juniorencategorie was het niveau
het minst hoog, al was de top nog steeds
aansprekend. Andreas Lohmüller versloeg met Loh Lissy (v. Duplo) de zeer complete Boltontelg RS Cinderella van Egon en
Sönke Strudthoff uit Dötlingen. Zij won
tevens de jackpot (zie kader).
Roodbonten waren in Oldenburg dun gezaaid. Vanwege het beperkte aantal –
nog geen 25 koeien – was er maar één
titel te vergeven. Die prooi was voor RS
Nina, de volgende prijs voor Strudthoff.
Een sterke bovenbouw en fijne uiertextuur brachten de winst voor deze dochter van Tableau (v. Talent). Het zilver
ging naar SLH Goldrose, die met haar
tweede prijs in de jackpotcompetitie een
claim legde op reserveprijzen. l
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