K E U R I N G

Irondochter O’Kalibra en Acmetelg Sublime winnen op Swiss Expo

Van internationaal niveau
Met 675 ingeschreven rood- en zwartbonten konden holsteinliefhebbers hun hart ophalen op de Swiss Expo in Lausanne.
Aan de Zwitserse keuring namen vaarzen en koeien deel uit zes
Europese landen. Grote winnaar was Decrausaz Iron O’Kalibra.
tekst Annelies Debergh

O

p barstensvolle tribunes aanschouwde het publiek de goedgevulde reeksen pinken, vaarzen en koeien in
Lausanne. Liefhebbers van melkveefokkerij komen in de Zwitserse stad op de
jaarlijkse Swiss Expo pas echt aan hun
trekken. Exact 275 inschrijvingen telde
de catalogus voor roodbonten, die van
zwartbont eindigde bij 400 nummers.
De keuring – een van de grootste shows
van Europa – was opvallend goed georkestreerd. Absoluut hoogtepunt was de
verkiezing van de seniorkampioene, in
het Frans symbolisch ‘grande championne’ genoemd, letterlijk de grote kampioene. Voor zwartbont had de Belg
Alain Hogge de eer om de verlossende
tik uit te delen. Begeleid door indrukwekkende muziek eindigde hij bij Decrausaz Iron O’Kalibra, een Boss Irondochter van GS Alliance uit Bürglen en de
Amerikaan Pat Conroy.

Beste koe en beste uier
Decrausaz Iron O’Kalibra stond eerder
die dag voorop in een reeks met indrukwekkende koeien. Daaronder was onder
meer haar secondante, Roydochter Beauty, een koe van Marc en Erhard Junker en

Thomas Staub uit Iffwill. ‘Twee kopkoeien met internationale allure’, zo klonk
de stem van Alain Hogge door de luidsprekers. O’Kalibra wist zich op basis
van haar enorme ribdiepte, de fijne en
platte botten en haar uier die lang, vast
en breed was aangehecht van Beauty te
onderscheiden. In de finale mocht Beauty alsnog bij de laatste vijf aantreden
dankzij haar uitmuntend hoge en brede
achteruier.
Bij de overige drie finalisten ging het telkens om reekswinnaars. Een voorbeeld
van zo’n indrukwekkende kopkoe was
de Frans gefokte Du Bon Vent Stormatic
Atacama, een Stormatictelg van opnieuw
Marc en Erhard Junker. De ‘zwarte parel’
blonk uit met een melkrijke uier die
hoog, breed en vast was aangehecht. De
koe was ragfijn van type en toonde een
goede balans.
Met Ptit Coeur Iron Dirona, opnieuw een
Boss Irondochter, hield ook GS Alliance
uit Bürglen een tweede ijzer in het vuur.
Met ruim 60.000 kg op de teller maakte
de Boss Irontelg een puntgave indruk.
Dirona getuigde van melkkracht, toonde
diepe ribben en een ruim skelet en hield
daarmee de fraaie Piller Gibson Orphée (v.

Gibson) van Piller Holstein uit Poliez-leGrand op afstand in de rubriek.
De jongste onder de finalisten was Holstein Papaux Damion Indiana, een Damiondochter van Alexandre en Philippe Papaux-Currat uit Les Ecasseys. Indiana
overtuigde de jury in de rubriek met
haar kracht in het front, mooie overgangen en lengte in haar fijne skelet. De extra breedte in de voorhand bracht de
Damiontelg voor de fraaitypische Morandale Champion Gelly (v. Champion) van
François Morand uit Vuadens.
De uierpracht van O’Kalibra leverde haar
in aanloop naar de finale alvast de titel
voor beste uier op met opnieuw Roydochter Beauty in haar schaduw. Een
zege die met het aantikken in de finale
nogmaals werd bevestigd. O’Kalibra won
met de fijne Atacama in reservepositie
en Beauty als derde op tal.

Waals succes voor Moureaux
Bij de jonge koeien leverde Frankrijk de
winnares met DS Diode, een Goldwyndochter van Hubert De Saint Jan uit Visseiche. Diode, voorzien van een fraai beaderde uier, toonde een fijn en stijlvol
melkskelet. Net als Kalibra ontmoette
Diode in de finale haar secondante opnieuw. Halfzus Débalacée de l’Herbagère (v.
Goldwyn) van GS Alliance kon met haar
mooie overgangen een plaatsje in de finale bemachtigen.
De uierkampioene Piller Shottle Excellence
voegde zich bij het finalekwintet. Excellence, eigen aan Piller Holstein, droeg de
stralende melkklieren hoog en breed en
kwam samen met stalgenote Piller Roy
Doucine (v. Roy) in de frontlinies. Met Hol-

Decrausaz Iron O’Kalibra (v. Iron), seniorkampioene zwartbont

stein Papaux Stormatic Jennifer (v. Stormatic)
deed ook samenuitbating Papaux-Currat
een gooi naar de zege. Maar de voorkeur
van Alain Hogge ging duidelijk naar de
Franse Diode, met een tweede plek voor
Excellence. Als derde kreeg ook de Belgisch gefokte Débalacée waardering met
een eervolle vermelding.
De derde plek van Débalacée vormde een
extra erkenning voor de familie Moureaux uit het Waalse Flavion. De fokkers
van associatie L’Herbagère waren zelf
met een vijftal koeien in Lausanne, waaronder de mooie roodbonte Elisa de
l’Herbagère (v. Touchdown). Haar breed
aangehechte uier met fraaie melkopdruk leverde de titel beste uier op. In
haar kielzog kwam Ruegruet Joyboy Minapolis (v. Joyboy) van Reto Flury uit Aeschi.
Zij was de jongste vaars van de keuring,
maar maakte met haar sterk opgehangen uier en haar grote, stijlvolle en lange
skelet veel indruk. De puike overgangen
en kracht in haar jeugdige lijf trokken
de aandacht van de Zwitserse keurmeester Roger Frossard.

La Waebera Sublime (v. Acme), seniorkampioene roodbont

Het duo werd bij de kampioensverkiezing vergezeld van Yerly Ralstorm Gémina
(v. Ralstorm) van Everdes Holstein uit
Echarlens, een stijlvolle jonge koe met
veel breedte in het kruis. Ook Schrago Debonair Venise (v. Debonair) van de broers
Schrago uit Middes en Kolly-JL Rocco Felsbrook (v. Rocco) van Alex Gobeli uit Sannen meldden zich in de eindstrijd. Felsbrook imponeerde door haar oplopende
bovenlijn en de opvallend juiste verhoudingen in haar niet al te grote lijf. De titel was een brug te ver. Daarvoor had de
jongste pupil te veel indruk gemaakt op
Frossard. Minapolis werd eerste, gevolgd
door Gémina en vervolgens Felsbrook.

Reservetitel voor Classicdochter
Fokstal La Waebera van Michel Clément
uit Le Mouret gooide zonder meer de
hoogste ogen in de finale van de oudere
koeien bij roodbont. Bij het toekennen
van de uiertitel scoorde La Waebera twee
keer met achtereenvolgens Sublime (v.
Acme) en Océanie (v. Glacier). Het verschil
in kwaliteit en beadering van de uier van

Sublime – een dochter uit de proefperiode van Acme – gaf de doorslag om haar
de uiertitel toe te kennen.
Beide koeien kwamen ook bij de laatste
vijf. Mox Talent Mandy (v. Talent) van de bij
zwart al succesvolle fokstal DS Alliance
vulde het rijtje aan. De Talenttelg belandde in de finale ten koste van heersend Europees kampioene Pepita (v. Rustler) van Everdes Holstein uit Echarlens,
die nog wel een rubriek op haar naam
schreef.
Niet in het minst door haar bijzondere
kop viel Classicdochter Schuwey Classic
Roxy van Beat Schuwey uit Jaun op. Roxy
toonde een hoge achteruier met een goede ophangband en een prima speenplaatsing en combineerde dat met een sterke
ruglijn, een goede voorhand en fraaie
overgangen. Dat viel in de smaak bij Roger Frossard. Toch koos de Zwitser uiteindelijk voor het melktype van La Waebera Acme Sublime. Zij won de seniortitel
met Classictelg Roxy in haar kielzog. De
eervolle vermelding was voor Océanie,
nogmaals een telg van La Waebera. l
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