K E U R I N G

‘One-million-dollar’-koeien veroveren algemeen
kampioenschappen op World Dairy Expo

algemeen kampioene. Die kwam er dit jaar met de Canadese

joen dollar (bijna 900.000 euro) kochten.
De Canadese exterieurvererver Braedale
Goldwyn werd voor het vierde jaar uitgeroepen als meest invloedrijke stier in
Madison, maar tot een algemeen kampioene was het tot nu toe nog altijd niet
gekomen. Goldwyndochter Missy, met
als moedersvader Outside, bracht daar
op een overtuigende wijze verandering
in. Ze was van kop tot staart ruim bemeten, voorzien van een licht hellend en
breed kruis, een vast aangehechte vooruier en ook nog eens een fantastische
stap, waarvoor ze in Canada 96 punten
kreeg. Ze was daarnaast ook groot, maar
dat was vanwege voldoende balans pas
te zien wanneer je echt dicht bij de koe
kwam.

Missy, die de onbetwiste opvolgster van Frosty werd.

Pasta onttroond

Canadese Missy
wint Madison
Al vier jaar op rij domineren de dochters van Goldwyn de rubrieken in Madison, maar het was nog altijd wachten op zijn eerste

tekst Florus Pellikaan

I

mponerend. Dat is een eerste bezoek
aan de keuring van de World Dairy
Expo in Madison. Wat begint met verbazing gaat gedurende de dag over in bewondering. Immense rubrieken zonder
ondereind (ondanks de open inschrijving) en koeien in de top van de rubriek
die elkaar geen millimeter toegeven.
Overigens gaven ook Madisonkenners
aan dat het niveau in de breedte van de
Niveau in de breedte zelden zo hoog

rubrieken zelden zo hoog was geweest
als tijdens deze editie.
Als kroon op de dag was er dan ook nog
eens een onbetwiste algemeen kampioene: de vijfjarige Canadese Eastside
Lewisdale Gold Missy. Morsan Farms uit
Ponoka heeft de met 95 punten ingeschreven Missy in gezamenlijk eigendom met Van Ruinen Dairy, Butz en Andreasen, die haar in 2009 voor 1,2 mil-

De perfect jurerende Canadese melkveehouder Gerard Coughlin,die werd bijgestaan door assistent Joel Phoenix, was zo
lovend over met name de lengtematen
en rasuitstraling van Missy, dat hij zich
verontschuldigde richting de overige
winnaars, die er natuurlijk ook mochten
zijn. In de seniorenfinale kreeg Missy
Rocky Mountain Talent Licorice als reservekampioene naast zich. De Talentdochter
was recent verkocht voor 420.000 dollar
(ruim 310.000 euro) en nu in eigendom
van Butlerview, Borba, Price, Durrer,
Fernandes en Elite uit Chebanse.

Apple en haar kloon winnen bij rood
De verwachtingen rondom de beroemde ‘one-million-dollar’koe KHW Regiment Apple van de Apple Partners uit Edgerton
waren hooggespannen. De met 94 punten ingeschreven Regimentdochter stamt uit de beroemde Augustfamilie en is een
halfzus van de fokstieren Advent, Jotan en Acme. Apple had in
Madison bij de roodbontkeuring zowel fans als criticasters. Ze
showde een ragfijn type, veel upstanding en een hoog opgehangen uier. Alleen in kruisconstructie liet Apple duidelijk een
steek vallen. Haar tegenspeelster om het eremetaal was Wilstar-RS TLT Limited van Milksource Genetics uit Kaukauna. De
Talentdochter liet weliswaar niet dat rastype van Apple zien,
maar met haar breedte en harde bovenbouw imponeerde ze in
frame en ze stapte zelfverzekerd door de ring. Tegen de verwachting van velen in koos jurylid Adam Liddle voor Apple als
kampioene en voor Limited als reserve.
Bij de jonge koeien was minder ruimte voor discussie. De uitslag was een vervolg op het succes van Apple. Kampioene werd
namelijk een van haar klonen: KHW Regiment Apple 3 van Westcoast Holsteins uit Chilliwack. Ze was in aftekening, fijnheid

Uit deze transacties blijkt weer eens dat
de handel in topkoeien in Amerika
enorm levendig blijft. De rubriek met
dieren die nog altijd in eigendom waren
van de fokkers, was dan ook bijzonder
klein.
Licorice veroverde de reservetitel bij de
senioren door haar uitgediepte frame en
haar geweldig brede, fraai beaderde uier,
maar met name in haar lichaamsmaten
en beengebruik moest ze toegeven op
Missy. Licorice was wel te sterk voor
Dubeau Dundee Hezbollah (v. Dundee) van
St. Jacobs, Clark Woodmansee en Peter
Vail uit Fairfield. Hezbollah imponeerde
met haar fraaie upstanding, maar in
uieraanhechting kon ze Licorice net niet
volgen.
Het winnende drietal onttroonde StoneFront Iron Pasta (v. Boss Iron) van Duckett
Holsteins uit Rudolph, die in 2010 achter de dit jaar afwezige stalgenote Frosty
de reservetitel won. Pasta boekte nu wel
eenvoudig rubriekswinst en overtuigde
nog altijd met haar jeugdige elan en goed
Winnende seniorduo: Missy vóór Licorice
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Kloon van Apple pakt overwinning bij jonge koeien

en diepte van rib het evenbeeld van Apple, alleen had ze een
betere kruisconstructie. Door haar goede speenplaatsing won
ze van de in frame imponerende Sherona-Hill-I KKA Red Clover (v.
Advent) van opnieuw Morsan Farms. ‘Apple senior’ won vervolgens in het algemeen kampioenschap van haar kloon.

bewaarde uier, maar ze miste de bloei
voor nieuw succes.

Pinkenkampioene op herhaling
De stelling dat kampioenen bij het jongvee nooit succesvol zijn als melkgevende
dieren, werd in Madison ontkracht door
Craigcrest Rubies Gold Rejoice van Craigcrest Holsteins uit Arthur. De Goldwyndochter won in 2010 de titel bij de pinken in Madison. Nu schopte ze het
verdiend tot reservekampioene door
haar ruim ontwikkelde, stijlvolle skelet
en haar kwaliteitsrijke uier en beenwerk.
Ze liet in de finale Rosedale Lexington van
Rosedale Genetics uit Oxford achter zich.
De Goldwyndochter stamt uit een succesvol nest met oud-Madisonkampioene
Lavender Ruby Redrose als haar oma. De
gitzwarte Lexington was niet de grootste
van het stel, maar wel voorzien van een
brede en fraai beaderde achteruier en
daarmee was succes bij jury Coughlin
haast verzekerd.
Dat gold niet alleen voor Lexington,

maar in nog sterkere mate voor Silvermaple Damion Camomile van Silvermaple
en Stanhope-Wedgwood uit het Canadese Victoria. De dochter van Damion, een
tweede stier die in Madison een goede
indruk achterliet, was voorzien van een
hoge en brede en vooral een heel lange
en fraai beaderde uier. Met haar opengebouwde skelet en lange nek straalde ze
ook veel melk uit. Vanwege de sublieme
uier en meer uiterlijke melkrijkheid won
Camomile bij de jonge koeien van Rejoice en was ze ook nog eens de beste in
de rubriek zelfgefokte dieren. Daarnaast
kwam ze in de strijd om het algemeen
kampioenschap nog het dichtst bij Missy
en mocht ze vanwege een sterkere ophangband de reservetitel in ontvangst
nemen vóór Licorice.
Missy vertegenwoordigde vervolgens het
holsteinras in de strijd om het kampioenschap over alle rassen. Het was niet
haar zwaarst bevochten zege, maar wel
de mooiste in een overweldigend defilé
dat show en sfeer uitstraalde. l

De latere kampioene jonge koeien Camomile (v. Damion) voert haar rubriek aan
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