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Debuut voor CRV’s eerste Shottlezonen tijdens de CRV Koe-Expo

Mon-Chri vier titels op rij?
De IJsselhallen in Zwolle zijn op 29 januari het decor voor de
CRV Koe-Expo. Acht stieren laten met dochtercollecties zien wat
ze in hun mars hebben, vijf van hen debuteren. Zou Zeedieker
Mon-Chri erin slagen haar vierde grote prijs op rij te bemachtigen?
tekst Tijmen van Zessen

V

ier jaar lang moesten de veehouders
uit de noordelijke helft van Nederland geduld hebben, maar deze maand
organiseert CRV weer een individuele
keuring op haar Koe-Expo. De animo
voor deelname aan het evenement is
flink: het vraagprogramma trok in totaal 360 dieren. CRV selecteerde hieruit
97 zwartbonte koeien en 67 roodbonten.
Onder hen een flink aantal keuringsvedettes van landelijke allure: van de zeven
HHH-kampioenes uit de noordelijke regio reizen er maar liefst zes opnieuw af
naar de IJsselhallen in Zwolle.
Cecibell, Elza 124, Stouwdamshof Jacoba
47, Lynette Champ, Hellen 585 en Zee-

Tabel 1 – Dochtergroepen op CRV Koe-Expo

naam stier
zwartbont
Westenrade Lacey
Barnkamper Marathon
Delta Lindberg
Barnkamper Support
roodbont
Topspeed Kodak
Van de Peul Kylian
DCH Almighty
Lowlands Lambiek

vader

nvi tot. ext.

Win 395
Shottle
Shottle
Sabre

170
142
129
73

104
110
110
108

Kevin
Kian
Pericles
Talent

186
185
152
142

105
109
110
111

Tabel 2 – Grootste inzenders CRV Koe-Expo

naam, woonplaats

aantal dieren

J. de Vries, Boijl
fam. Van ‘t Hof, Oosterwolde (Gld.)
W. N. Pon-Koepon, Feerwerd

6
5
5

Tabel 3 – Meest voorkomende vaderdieren

naam vader
Poos Stadel Classic
Braedale Goldwyn
Stadel
Ladino Park Talent

aantal dochters
22
17
9
7

dieker Mon-Chri 1 doen opnieuw een
gooi naar het eremetaal. Mon-Chri zou
zelfs haar vierde grote titel in ruim een
jaar tijd op naam kunnen schrijven. De
Jordandochter wist in de zomer van 2010
de NRM-reservetitel senioren te bemachtigen en prolongeerde in december haar
HHH-titel.
Hans Puttensteins NRM-sterren Brook
Marie 61 en Truus 3860 zijn ook van de
partij. Ze behoren tot de equipe van 22
Classicdochters die in Zwolle hun opwachting maken. Na hofleverancier
Classic is Goldwyn met 17 dochters de
grootste inzender van dochters, gevolgd
door Stadel, die negen dochters afvaardigt. Onder de deelnemende bedrijven is
John de Vries uit Boijl de grootste inzender met zes dieren.

Twee Barnkamperstieren
De keuring start om half elf, net als tijdens de Koe-Expo in Den Bosch. CRV
biedt bezoekers hiermee de kans om
thuis eerst het werk af te maken. De organisatie kiest dit keer niet voor een
tweedaags programma, zoals bij de voorgaande drie edities. Frido Hamoen, marketingmanager bij CRV, legt uit waarom:
‘Dat hangt samen met de individuele
keuring. In Den Bosch kwamen de meeste bezoekers af op de dag waarop ook de
individuele keuring wordt gehouden.’
Acht dochtergroepen nemen deel in
Zwolle, vijf daarvan maken er hun debuut. Lowlands Lambiek is in drie opeenvolgende indexdraaien keer op keer gestegen en is nu de hoogste Talentzoon
van CRV. Topspeed Kodak (v. Kevin) volgde hetzelfde patroon; ook hij versterkte
zijn positie in de nvi-ranking onafgebroken sinds hij in januari vorig jaar een
fokwaarde kreeg.Westenrade Lacey is de
eerste Win 395-zoon waarvan CRV een
dochtergroep etaleert, terwijl ook Shot-

Barnkamper Support liet al eerder dochters
zien, nu komt hij met fokstierdochters

tle zijn eerste zonen met nakomelingen
vertegenwoordigd ziet. Naast Delta Lindberg krijgt nieuwkomer Barnkamper
Marathon de kans om zich te bewijzen.
Hij stamt uit de Barnkamper Marilynfamilie van familie De Jong uit Beusichem.
Zijn moeder Marilyn 20 (v. Major) is een
halfzus van Barnkamper Support (v. Sabre), die in Zwolle met zijn eerste fokstierdochters aantreedt. Kianzoon Van
de Peul Kylian geeft na de NRM van 2010
opnieuw acte de présence, net als DCH
Almighty (v. Pericles), die een herkansing
krijgt voor zijn minder sterke optreden
in Utrecht. CRV demonstreert ook een
mrij-groep en enkele kruislingen.

Jureren in duo’s
De juryleden keuren opnieuw in duo’s
en jureren de finale via het bordjessysteem. Bij zwartbont zijn Johan van Beek,
Erik Luiten, Ronny Oostvogels en Arjen
Vernooij verantwoordelijk voor de jurering, bij rood zijn Hanry de Groot, Ron
Timmermans, Arjan van Hest en Wil
Meulenbroeks de scherprichters. Oostvogels en Vernooij en maken op een dergelijk podium hun debuut. l
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