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noeg voor de overwinning. Die was voor
Ida, die de familie De Bruin daarmee de
tweede titel bezorgde.

Kampioenslint én 95 punten voor Wilhelmina 358 op CRV Koe-Expo

Kroon op lange carrière
Smaakmaker van de zwartbontkeuring op de CRV Koe-Expo was
onbetwist de familie De Bruin uit Giessenburg. Voor buurman
Teus van Dijk kreeg de keuring een bijzonder staartje. Zijn Wilhelmina 358 werd na afloop met 95 punten ingeschreven.
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et vier koeien reisden ze af naar
Den Bosch, met vier koeien kwamen ze in de finale. Voor Wout, Erica,
Wouter en Daniël de Bruin uit Giessenburg was de CRV Koe-Expo een show met
een gouden randje.
Stipt om half elf betraden ze de ring bij
de vaarzen met Cobi 72. De complete
Ormsbydochter – ze zou later op de dag
de dochtergroep van Ormsby aanvoeren
– had recent al goud gewonnen op de
fokveedag in Hoornaar. Dat gaf niet op
voorhand garantie op nieuw succes. In
de rubriek moest Cobi al alle zeilen bijzetten om zich Moerhoeve Marina 246 van
het lijf te houden. De Teusdochter van
John van der Aa uit Sint-Michielsgestel
was een grote vaars met mooie overgangen in haar krachtige lijf en met een
sterk aangehechte vooruier. In ontwikkeling was Marina Cobi de baas. Cobi
daarentegen beschikte over een hoger
aangehechte achteruier, liet meer fijnheid zien en stak in een betere keuringsconditie. Dat bleek genoeg voor de rubriekszege.

Volle zus Eiland Strider
De overgang van schouder naar middenhand was niet het sterkste onderdeel
van de fraai geuierde Shottledochter HBC

Darla 55 van Schep Holsteins uit Bergambacht. Dankzij haar voor en achter vast
aangehechte uier eindigde Darla in de
finale wel vóór Bons-Holsteins Dikkie 165,
een Damiondochter met een sterk frame
van Nico, Lianne en moeder Dikkie Bons
uit Ottoland.
Wekken-Holstein Guurtje 280 (v. Goldwyn)
van Cees van der Wekken uit Maasdam
had al ruim een jaar geleden gekalfd.
Daardoor miste de volle zus van KI Kampen-stier Eiland Strider – ze won al titels
in Noordeloos en Hellevoetsluis – nu de
laatste uitstraling. Toch belandde ze in
de finale op de derde plek. Dat dankte
Guurtje aan haar harmonische bouw en
ondiepe en lange uier.
De Rith Tetje 204 van Adrion en Lizette van
Beek uit Breda completeerde de finale.
De jeugdige Zestydochter blonk uit in
melktype en hardheid en stapte vlot
door de ring. In beweging was Tetje minstens even fraai als Cobi, maar op stand
was de Ormsbydochter de sterkste. Terwijl Cobi zich in één keer goed opstelde,
bleef Tetje onrustig dribbelen. Dat kostte
haar de zege. Cobi pakte het goud, op de
voet gevolgd door Tetje. Daarmee kreeg
de vaarzenkeuring bij zowel zwartbont
als roodbont een proefperiodedochter
als kampioene.

Ormsbydochter Cobi 72 voert de jongste vaarzenrubriek aan

Voor de familie De Bruin bleef het daar
niet bij. De smaakmakers van de keuring
schreven beide rubrieken in de middenklasse op hun naam. Bij de jongste rubriek boekten ze zelfs een dubbelslag.
Op kop kwam Margriet 333, een fijn gebouwde Goldwyndochter met een puike
uier en veel melkuitstraling. Dankzij een
betere kwaliteit bleef ze stalgenote Stientje 18 voor. De Lucky Lawrencedochter
toonde veel lengte en droog beenwerk.
De benen waren nu juist niet het sterkste onderdeel van Annie 153 van Freek de
Jong uit Montfoort. Toch verdiende de
Goldwyndochter een finaleplek dankzij
haar imponerende frame met veel capaciteit.

Geen spoor van slijtage

Cobi 72 (v. Ormsby), kampioene vaarzen
Productie: 2.03 89 2918 3,98 3,06 l.l.

Venijn in de staart
Hoe fraai ook, in de finale kwamen de
koeien uit de jongste rubriek er niet aan
te pas. Het venijn in de middenklasse zat
in de staart. Er ontspon zich een nekaan-nekrace tussen twee pupillen van
Nico Bons en een van Wout de Bruin.
Van dat drietal was Goldwyndochter Wageningen Rieb Ida 640, die De Bruin in gezamenlijk eigendom heeft met de familie Hoeksma uit Westergeest, de koe met
de meest jeugdige uitstraling. Haar uier
was bovendien een stuk gevulder dan in
Hoornaar en dat deed de lastig voor te
brengen Ida zonder meer goed. Bons-Holsteins Ella 158 (v. Mailing) was de grootste
van het stel en toonde een enorme ribbenpartij en een ondiepe uier met nauw
geplaatste achterspenen. Het meest volwassen oogde de fraai geuierde Bons-Holsteins Aaltje 69. In Hoornaar zegevierde ze
recent nog, maar de Gibsondochter stak
in Den Bosch niet in bloedvorm. Dat
moest ze bekopen met een derde plek.

Wageningen Rieb Ida 640 (v. Goldwyn), kamp. midden
Productie: 2.04 679 17.129 3,99 3,58

Wilhelmina 358 (v. Juror), kampioene oud
Levensproductie: 2633 112.055 3,61 3,13

Nu was het stalgenote Ella die met een
prijs naar huis ging. Van twee van de vier
juryleden kreeg de Mailingdochter de
maximale score. Dat bleek net niet ge-

Niet alle provincies waren in Den Bosch
even goed vertegenwoordigd. Zo waren
op de kwalitatief sterk bezette zwartbontkeuring ook koeien uit het oosten
van Gelderland en Overijssel welkom,
maar de deelname uit die hoek was minimaal. In de seniorfinale trad wel een
Limburgse vertegenwoordigster aan: Beppie 136 (v. Goldwyn) van Freek Bongers
en Willem Bouwman uit Egchel. Haar
elegante lijf met veel melkopdruk maakte indruk, maar in vooruieraanhechting
liet ze een steekje vallen. Ook halfzus
Guurtje 255 – een volle zus van de eerder
genoemde Guurtje 280 – van Bart en Lars
van Loenhout uit Prinsenbeek was bijzonder fraai van type. In zijaanzicht
kreeg ze de voorkeur boven de harmonisch gebouwde Wekken-Holstein Carla 97
(v. Talent) van Van der Wekken. Jansje 345
(v. Niveau) van de familie Pellikaan uit
Meerkerk was niet de koe met de meeste
uiterlijke melkrijkheid, maar met haar
breedte- en lengtematen en krachtige lijf
dwong ze wel een finaleplek af.
Bij het verdelen van de prijzen kwamen
de vier genoemde koeien er niet aan te
pas. Van meet af aan was duidelijk dat de
titels naar de twee oudste zwartbontkoeien zouden gaan: Bons-Holsteins Ella
139 (v. Boss Iron) van de familie Bons en
Wilhelmina 358 (v. Juror) van Teus van
Dijk uit Giessenburg. De vraag was alleen: wie pakte welke titel? Ella had alles
in huis om kampioene te worden: een
brede voorhand, een diepe en gewelfde
middenhand en een hoog en breed aangehechte achteruier. Toch moest ze – als
zo vaak – genoegen nemen met de reservetitel. Haar tegenspeelster bleek opnieuw te sterk. De tienjarige Wilhelmina
produceerde al ruim 112.000 kg melk,
maar had nog geen spoor van slijtage in
haar melkrijke lijf en haar uier is nog altijd boven de hak. In Den Bosch zette
Wilhelmina de kroon op haar carrière;

De Rith Tetje 204 (v. Zesty), reservekamp. vaarzen
Productie: 2.01 249 10.019 2,50 3,29 l.l.

Bons-Holsteins Ella 158 (v. Mailing), res.kamp. midden
Productie: 3.04 380 9973 4,44 3,68

Bons-Holsteins Ella 139 (v. Boss Iron), res.kamp. oud
Levensproductie: 1523 53.808 4,93 3,67

na afloop van de keuring werd de Jurordochter ingeschreven met 95 punten. l
Zie ook de video op www.veeteelt.nl

Wouter de Bruin: ‘Onze successen waren een echte teamprestatie’
‘We hebben op het juiste moment gepiekt’, is de tevreden conclusie van Wouter de Bruin uit Giessenburg. ‘De fokveedag in Hoornaar was een goede
generale. Cobi 72 werd daar al vaarzenkampioene. Wageningen Rieb Ida had in
Hoornaar net iets te weinig melk in de
uier’, vertelt De Bruin over de Goldwyndochter. ‘Vandaag was de timing echter

30

VVE EE ET TE EE EL LT T j o
a n
kt
uo
a ber
r i 1 /2 2 2 20 01 01 9

perfect en dat bezorgde ons de titel.’ De
familie De Bruin stak al weken van tevoren veel tijd in een goede voorbereiding.
‘We houden de koeien gedurende de weken ervoor goed in de gaten en we zorgen dat ze optimaal gevoerd worden. De
hele familie en onze stagelopers zetten
zich er fantastisch voor in. Onze successen waren een echte teamprestatie.’
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