K E U R I N G

Braedale Goldwyn en Butlerview domineren tijdens World Dairy Expo

Canadese Hailey
degradeert Frosty

Grote rubrieken vulden de oranje
keuringsring in Madison

De eigenaren van Harvue Roy Frosty waren erop gebrand dat
hun koe geschiedenis zou schrijven door een derde overwinning
op de World Dairy Expo. De Canadese Hailey gooide echter roet
in het eten in Madison, waar dieren met hoge genoomfokwaarden en het gen voor hoornloosheid de veilingtoppers waren.
tekst Jaap van der Knaap

‘J

ullie weten hoe streng ik altijd jureer op frame en perfecte uiers. Dat
maakte vandaag het verschil in deze rubriek oudere koeien. Het gaat om per-

fectie vandaag, een koe die ergens een
steekje laat vallen, wordt hier geen kampioen.’
Jurylid Michael Heath bleek tijdens de

World Dairy Expo een vlotte prater. Hij
ging echt in gesprek met het talrijk aanwezige publiek (in vijf dagen passeerden
70.000 bezoekers de toegangspoort)
en wilde graag uitleggen waarom hij
RF Goldwyn Hailey aan kop van de rubriek
had geplaatst en de gedoodverfde favoriet Harvue Roy Frosty naar de vijfde plaats
verwees. Roydochter Frosty won in 2009
en 2010 al de hoofdprijs in Madison en
haar eigenaren, de families Duckett, Junemann en Ambrust uit Rudolph, waren
erop gebrand om geschiedenis te schrijven door voor het eerst met een koe voor
de derde maal de keuring te winnen.
Frosty kalfde in april, werd op geen enkele andere show getoond en kreeg de

Jeff Butler: ‘Showkoeien belangrijk voor naamsbekendheid’
Slechts twintig koeien worden er gemolken op Butlerview in Chebanese, maar
daaronder schuilen zeker na de World
Dairy Expo van dit jaar diverse kampioenen. Een koeienverzamelaar wil Jeff
Butler zich niet noemen, maar hij legde
wel voor verschillende dieren meer dan
200.000 dollar op tafel.
‘We willen het beste van het beste in
onze stal’, aldus Butler, die onder meer
zijn broer, die werkzaam is in de vastgoedwereld, als belangrijke financier
heeft. Met drie rubriekswinnaars en het
kampioenschap bij de jonge koeien was
Butler dit jaar bijzonder succesvol. ‘Dit
is mooi voor de naamsbekendheid, maar

shows zijn voor ons bijzaak’, zo klinkt
het nuchter. ‘We zetten vooral in op
dieren met hoge genoomfokwaarden.
Wanneer in het voorjaar van 2013 de
genoomtest voor iedereen beschikbaar
komt, willen we ook daar de beste dieren
van op stal hebben.’
Butler richtte daarom dit jaar Jetstream
Genetics op, een fokkerij- annex ki-organisatie met nu al een aantal koeien en
stieren die boven aan de lijsten met genoomfokwaarden staan. Butler: ‘In 2013
gaat de strijd om de beste koeien en stieren echt beginnen en zullen er hoge bedragen betaald worden. Daar willen we
een leidende rol in spelen.’

perfecte voorbereiding en verzorging.
Maar de zaterdag van de keuring in Madison was niet haar dag. Ondanks dat er
24 uur (ruim 40 kg melk) in haar uier
zat, ontbrak het haar aan de laatste vulling boven in de achteruier. In frame imponeerde ze nog altijd met haar extreme,
open ribbenpartij, maar ook dit jaar was
haar vaak betwiste lengte van de stap
niet onberispelijk. Een vijfde plaats was
een heuse degradatie en eigenlijk niet
verdiend, maar jury Heath kon en wilde
niet om Hailey heen.
De recent met 97 punten ingeschreven
Goldwyndochter Hailey was extreem in
balans en combineerde melktype met
veel diepte en breedte in het frame. Haar
uier zat zo vast als een huis aangesloten.
Hailey, in eigendom van Gen-Com Holsteins uit Notre Dame Du bon Conseil,

werd eenvoudig uitgeroepen tot seniorkampioene, hoezeer Boulet Goldwyn Chalou
ook partij gaf met een nog hogere achteruier dan Hailey. Chalou, van de familie Boulet uit Montmagny, werd door
haar minder sterke kruispartij reservekampioene. Het Canadese feestje was
compleet toen Wendon Goldwyn Allie van
Ferme Latière uit Kamouraska vanwege
haar fraaie ribwelving en harde bovenlijn de eervolle derde plaats kreeg toegewezen.

Hoge veilingprijzen voor hoornloze dieren
De hoogste prijzen op de twee veilingen
die gehouden werden gedurende de
World Dairy Expo, waren niet zozeer
voor dieren met de hoogste genoomfokwaarden, maar vooral voor (roodbonte)
dieren die in het bezit waren van het
hoornloosheidsgen.
Zo bracht de topper Elm Park Geisha PP,
en homozygoot hoornloze Colt P-doch-
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ter, tijdens de Classic Sale 122.000 dollar
(94.000 euro) op. Opvallend was de aanschaf van de roodbonte MS M-P Dak 477
Pie, een Dakkardochter waarvoor ki-organisatie Alta 115.000 dollar (88.000
euro) neertelde. Alta wil zich daarmee
ook in de toekomst verzekeren van toegang tot (roodbonte) dieren met hoge
genoomfokwaarden.

Op de Planet Sale, een dag eerder, waren
twee dieren uit de Cookiecutter Hollerfamilie goed voor respectievelijk 130.000
dollar (100.000 euro) en 120.000 dollar
(92.000 euro), waarmee ze de tweede en
derde duurste lotnummers waren. CRV
heeft met Cookiecutter Mom Hunter (v.
Man-O-Man) ook een populaire jonge genoomstier uit deze familie.

RF Goldwyn Hailey toonde
veel balans en een ijzersterk
gedragen uier

Overheersende rol voor Goldwyn
Braedale Goldwyn beheerste de rubrieken in Madison. In sommige rubrieken,
die dikwijls meer dan 25 dieren bevatten, waren de eerste zeven plaatsen voor
nazaten van de Jameszoon. Maar niet alleen Goldwyn drukte een stempel, ook

Jeff Butler van het bedrijf Butlerview uit
Chebanese had een grote invloed. Zijn
dieren wonnen twee van de drie vaarzenrubrieken en ook bij de tweedekalfskoeien had hij met Cook-view Goldwyn Monique (v. Goldwyn) een ijzersterke troef in
handen. Monique toonde veel jeugd met
soepele overgangen van voor- naar middenhand en was mede dankzij haar fijne
huid een melkrijke verschijning. Ook
haar sterk beaderde, lange uier zorgde
voor een terechte winst bij het kampioenschap jongere koeien. Goldwynhalfzus Butz-Butler Gold Barbara van Budjon
Farms en Peter Vail uit Lomira kreeg de
reservetitel. Barbara stamt uit de bekende Barbiefamilie en veerde iets in de koten, maar bezat dankzij breedte in het
hele skelet ook een fraaie en brede achteruier.
Concurrentie voor alle Goldwynsuccessen kwam er nog van BVK Atwood Arianna,
een harde, langgerekte Atwooddochter,
alweer uit de stal van Butler. De spijkerharde vaars had met moeder Kingstead
Chief Adeen een sterke familieachtergrond. Ze maakte lange stappen en bezat
een kwaliteitsuier, maar miste net de
laatste riblengte voor een titel. De eervolle derde plaats ging net aan haar neus
voorbij en was voor stalgenote R-E-W
Happy Go Lucky, een vaars met strakke belijningen en een sterke vooruieraanhechting. De winst voor Lucky maakte
het feestje voor haar vader Goldwyn,
maar ook voor Butler, compleet.
Heel spannend was de finale voor het
algemeen kampioenschap niet meer.
Heath had zich al lovend uitgesproken
over Hailey, een koe waar hij geen fouten aan kon ontdekken. Hailey kreeg de
verlossende tik op de flanken. l
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