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Southland Alexander Carola 11 gaat de historie in als de eerste zwartbonte
Nederlands gefokte EK-prĳswinnares

Explosie van emotie

Het Europees kampioenschap in Fribourg is voor de Nederlandse delegatie uitgelopen op succes. Met een kampioen
showmanship bĳ de Young Breeders, een 1c-plaats voor Paris
en een reservetitel voor Carola 11 behaalde Nederland een
hoog keuringsrendement. De Zwitsers waren op eigen veld
niet te kloppen, al was de concurrentie bĳ zwartbont sterk.
tekst Tĳmen van Zessen

videoimpressie www.veeteelt.nl

E

r ging een golf van vreugde door
de afgeladen tribunes van de EKhallen. De Nederlandse aanhang ontplofte toen de Ier David Boyd afliep op
Carola en haar aantikte als de reservekampioene vaarzen van Europa.
Niemand had van tevoren gerekend

op een Nederlandse rol van betekenis, het
was al lang mooi ‘dat we er bĳ waren’. Als
dan de naam klinkt van Southland Alex.
Carola 11, te midden van ruim 7500 Europeanen, dan komt alle emotie tot een climax. Johan, Evelien en Jeroen van Beek
uit Teteringen hebben met de Alexander-

dochter de eerste zwartbonte in Nederland gefokte EK-prĳswinnares op stal.

Geen modderfiguur
De prestatie van de Nederlandse delegatie
snoert tegelĳkertĳd critici de mond die
menen dat Nederland niets te zoeken
heeft op een Europees kampioenschap.
De Nederlandse verrichtingen op het EK
zorgden voor veel reacties op internet.
Veel reageerders blikten ook vooruit:
sommigen zien dit als een stimulans om
voortaan weer met een voltallige delegatie te gaan, aangestuurd door het stamboek. Anderen zien juist de voordelen
van het gezamenlĳk initiatief van inzenders, waardoor er een geweldige teamgeest groeide. In elk geval staat vast dat
Nederland geen modderfiguur sloeg op
het Europees toneel. En dat is een ĳzersterk argument om voortaan weer een
Nederlandse landengroep in te zenden.

Het kampioensduo bĳ de vaarzen:
Southland Alex. Carola 11 (links)
en C.M.E. Goldwyn Vanity
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Britte Nooĳens: ‘Deze overwinning is heel dubbel’
De Europese reservetitel van Carola 11
zorgde voor grote vreugde in het Nederlandse EK-team. De Alexanderdochter
van Southland Holsteins werd voorgebracht door de 23-jarige Britte Nooĳens
uit Dongen. Zĳ ziet de titel als een bekroning op het werk van het hele EK-team.
‘Het voelt als een prestatie van ons allemaal. Iedereen werkte de hele week toe
naar dit moment. We wilden er het beste
van maken, maar hebben expres geen
verwachtingen geschapen, zo hielden
we onze focus op de koeien.’
Carola 11 is een vaars van Johan, Evelien
en Jeroen van Beek uit Teteringen, die
zelf vanwege ziekte ontbraken in Fri-

bourg. ‘Het is fĳn dat deze titel nu komt,
op dit moment, maar de overwinning is
daardoor ook heel dubbel. Het heeft zo
moeten zĳn, alle puzzelstukjes vielen op
het juiste moment op hun plaats’, vertelt Nooĳens. Maandag voor de keuring
zette ze met Johan nog even de puntjes
op de i. ‘Het is belangrĳk om rust over te
brengen op het dier, dat is de basis van
alles. Zoiets is moeilĳk uit te leggen,
maar daar komt het wel op neer.’
Nooĳens groeide niet op een melkveebedrĳf op, maar kwam met de fokkerĳ in
aanraking via Jeroen van Beek en Lars
van Loenhout. ‘Sommige mensen leven
toe naar vakantie, ik leef hier naartoe.’

Zwitserse Decrausaz Iron O’Kalibra volgt Jolie op als EK-kampioene

Terug naar de showring, waar het publiek regelmatig werd opgezweept door
de stĳl van jureren. Boyd deinsde er niet
voor terug om zĳn volgorde in de voorlopige opstelling nog te wĳzigen. Het manifesteerde zich in een klappende en soms
stampende menigte, waarin chauvinisme
de boventoon voerde. Goed voor de sfeer,
goed voor de spanning en in de meeste
gevallen ook goed voor de rangorde.

X-factor
Want over het algemeen werd de lĳn die
Boyd uitzette goed ontvangen. Hĳ keurde
scherp op uierkenmerken en vond een
passende combinatie tussen melktype en
kracht. Zoals die er was bĳ de Franse 1avaars Bel Fionna (v. Duplex), een evenredig
dier, dat van voor tot achter breed in elkaar stak. De complete vaars van Earl
Colibri uit Anlezy versloeg onder meer
Damiondochter Damion Joy van Jacob
Wĳnker en Ina van Ark uit Avenhorn. Fionna moest het in de finale opnemen tegen een Duitse 1a. Bodrumdochter WR
Diana was jeugdig van verschĳning en

Spaanse Ashlynvray Goldwyn wint reservetitel bĳ senioren

imponeerde met een vast aangesloten
uier. Wiewer Rellman uit Drensteinfurt
zag zĳn correct gebouwde vaars knokken
voor wat ze waard was, maar de Italiaanse 1a uit de laatste rubriek deed haar de
das om.
C.M.E. Goldwyn Vanity was fraai in haar
overgangen en de Goldwyndochter liet
een bĳzonder knappe combinatie zien
van stĳl en kracht. Ze paarde dat aan een
supervaste en hoog opgehangen uier. De
ophangband zou wat zichtbaarder in
haar uier mogen zĳn, maar de pupil van

Errera Holsteins uit Mantova had de titel
binnen handbereik.
Vanwege iets meer ribdiepte had ze haar
rubriek gewonnen van Southland Alexander Carola 11 van Johan, Evelien en Jeroen
van Beek uit Teringen. Carola was evenredig gebouwd, had een goede kruispartĳ,
een lange uierbodem en iets rechte, maar
spĳkerharde benen.
‘Hier staan zes geweldige vaarzen met
goede benen en uitstekende uiers. De
kampioene heeft vandaag de x-factor,
met een zeer fraaie vaars op de tweede

Exterieur in de genen van Carola
De Nederlandse Southland Alexander Carola 11 is een dochter van de
Amerikaanse stier Golden-Oaks ST
Alexander. Haar moeder is de excellente Damiondochter Carola 7. Zĳ is
aan haar vierde lactatie bezig en
staat op een voorlopig levenstotaal
van ruim 43.000 kilo melk met
4,09% vet en 3,39% eiwit.

Carola stamt uiteindelĳk uit een
Amerikaanse koefamilie uit de VirClarstallen in Wisconsin. Ze heeft in
Vir-Clar Miss Rotate Concorde een
gezamenlĳke voorouder met de Nederlandse fokstier Alta Clapton. Met
zĳn fokwaarde van +114 exterieur en
het EK-succes van Carola 11 lĳkt het
exterieur in deze familie verankerd.
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David Boyd: ‘Wereldklasse in de top’
De Ierse melkveehouder David Boyd
jureerde tĳdens het Europees kampioenschap de zwartbonte koeien. ‘Het
niveau van de keuring was uitstekend. In de top van de rubrieken heb
ik koeien gezien die met de wereldtop mee kunnen’, vertelt Boyd na afloop van de keuring. De momenten
waarop hĳ koeien wisselde van rangorde, waren geen momenten van
twĳfel. ‘Ik vind dat je koeien zowel
op stand als in beweging moet beoordelen. Soms verandert mĳn volgorde
als ik de koeien op stand heb gezien.’
Boyd stelt dat hĳ vastberaden was in
zĳn besluit om Carola 11 aan te wĳzen als reservekampioene. ‘Ze heeft

O’Kalibra onbetwist de beste

een erg goede uier en paste goed bĳ
de kampioene. Ik wĳs graag kampioenes aan die bĳ elkaar passen.’

De top drie in de oudste rubriek roodbont: EK-kampioene Irene, Doucette en Paris

plaats’, sprak Boyd. Die x-factor dichtte hĳ toe aan Goldwyndochter Vanity.
Dat verraste niemand, maar die zeer
fraaie vaars op de tweede plaats was
niet de Franse Fionna, maar de Nederlandse Carola.

Spaans vuur tegen Duitse Ice
Schuiven in de opstelling deed Boyd
vooral in de middenklasse. Zo haalde
hĳ de evenredige Franse AL Fellie (v.
Goldwyn) terecht van de 1a-positie af

Brits gefokte Huddlesford Duplex Medora,
een complete koe, prachtig in balans met
een zeer vast aangehechte uier. Vanwege
haar even betere achteruier verkoos Boyd
Medora boven de sterk stappende Ice.

ten gunste van de Duitse FG Ice (v. Jasper).
Ice oogde zeer fraai in zĳaanzicht en had
een betere aansluiting van de schouder
aan de nek. De koe van Egon Strudthoff
uit Dötlingen had bovendien de beste
uier van de rubriek en stapte op hard
beenwerk.
Al snel werd duidelĳk dat de winnaar van
de middenklasse uit de laatste rubriek
zou komen, een rubriek zonder ondereind. Het Spaanse Ponderosa Holsteins
trok het zwaard met de harmonische,

De rubriekszeges waren in de zwartbontkeuring mooi verdeeld. Elke categorie
had drie rubrieken. De negen inzenders
met een 1a, 1b of een 1c kwamen telkens
uit vĳf verschillende landen. In de seniorenklasse waren dat Spanje, Zwitserland,
Groot-Brittannië, Frankrĳk en Oostenrĳk. De zwartbontcompetitie ontpopte
zich tot een echt Europees feestje. De
Spaanse favoriet voor de eindoverwinning was Llera Ariel Goldwyn. De Goldwyndochter van Llera Her kwam voor het
voetlicht als een echte raskoe, een kast
van een dier met een fraai welvende ribbenpartĳ.
Het venĳn van de keuring zat echter in de
staart; Boyd kwalificeerde de rubriek
oudste dieren als de beste van de keuring.
Het was dan ook geen schande dat de Nederlandse JT Millenium in dit geweld de
rubriek afsloot. De Convincertelg van Jos
en Harrie Tĳhuis uit Hooghalen straalde
veel harmonie uit en was met haar dertien jaar ruimschoots de oudste koe van
de keuring.
De Zwitserse combinatie GD Alliance presenteerde een koe van de buitencategorie. Boss Irondochter Decrausaz Iron
O’Kalibra was de te kloppen koe in Fribourg. Ze had stĳl, capaciteit, kogelharde
benen en een muurvast gegoten uier.
Boyd vroeg om een applaus voor deze vedette van de Zwitsers. Zelfs Goldwyndochter Ashlynvray Goldwyn, uitkomend
voor het Spaanse Ponderosa, was tegen
het geweld van O’Kalibra niet opgewassen. De in Frankrĳk geboren Ashlynvray
was een echte ‘melktank’ met fraaie overgangen en veel breedte in het lĳf. Ze bezorgde met de reservetitel Spanje en Ponderosa hun tweede zege.
O’Kalibra verdiende het seniorengoud en
eiste de eindoverwinning op. Ze volgt
Castel James Jolie op als Europees kampioene. De Zwitsers vierden feest: net als in

Arie Hamoen: ‘Grote betrokkenheid binnen het EK-team’
‘Vanaf moment één was er een grote betrokkenheid en een groot verantwoordelĳkheidsgevoel binnen het team van
inzenders en begeleiders’, vertelt Arie
Hamoen, die als hoofdinspecteur namens het CRV-stamboek bĳ de organisatie van het Nederlandse team betrokken was. ‘Door die betrokkenheid, zoals
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zelf werken aan sponsoring en bemensing, merkte je dat iedereen er echt
voor wilde gaan. Ik hoop dat de positieve uitstraling van Nederlandse deelname ervoor zorgt dat we bĳ de volgende EK in 2016 zoveel aangemelde
koeien hebben dat we moeten selecteren. Dan kunnen we wellicht ook

weer meedoen aan de landenwedstrĳd.’
Volgens Hamoen is het niet vanzelfsprekend dat tĳdens de landenstrĳd het
fokdoel van een land getoond wordt.
‘In de Spaanse groep liepen ook geïmporteerde koeien. Fokkerĳ wordt steeds
mondialer. Het gaat er uiteindelĳk om
welk land de beste koeien presenteert.’
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Nederlands succes bĳ de Young Breeders
Gerriët de Groot won in Fribourg bĳ de
Young Breeders het seniorkampioenschap showmanship. De 21-jarige kampioene uit Wilsum versloeg in een spannende strĳd met dertien opponenten
uiteindelĳk ook de Italiaan Davide Corsini, die als reservekampioen gehuldigd
werd. ‘Vandaag viel alles op z’n plek. Ik
ben eigenlĳk heel nuchter, maar het
scheelde niet veel of ik had toch een
traantje gelaten’, vertelt ze.
De prestatie van De Groot is van extra

formaat omdat ze zich niet of nauwelĳks had kunnen voorbereiden. Nog
geen week voor de keuring werd ze benaderd om in te vallen voor Jeroen van
Beek en Lars van Loenhout.
De Groot pakte zondag haar spullen,
maakte nog wat werk af en zat maandag
in de auto naar Zwitserland. ‘Ik dacht,
we zien wel hoe het loopt. Tĳdens het
trainen met de aan mĳ toegewezen pink,
merkte ik wel dat ze erg makkelĳk liep.
Ze deed precies wat ik wilde.’

2011 eindigde de zwartbontkeuring met
het Zwitserse volkslied.

kenen met de Nederlandse JU Lonia 154 (v.
Tequila). De vaars van Johan Uenk uit Nĳbroek belandde verdienstelĳk in de middenmoot met haar fraaie verhoudingen.
De kampioene jonge koeien werd geselecteerd uit de eerste- en tweedekalfsdieren.
De Zwitserse Yerly Ralstorm Gémina (v. Ralstorm) had een spĳkerharde bovenbouw,
een sublieme uier en een fĳne botstructuur. De jonge koe van Everdes Holstein
uit Echarlens acteerde in dezelfde rubriek als de Barendonk Brasilera 12 (v. Classic) en Zeedieker Roseanna (v. Advent). Beide
koeien waren mooi van frame en hoog in
achteruier. Jan en Liesbeth Hermanussen
uit Beers zagen dat Brasilera tussen veertien dieren als negende werd opgesteld,
direct achter de koe van Jacob Wĳnker en

Zwitsers oppermachtig bĳ rood
Wie goed had opgelet, kon dat Zwitserse
volkslied bĳna meezingen, want enkele
uren eerder klonk het muziekstuk voor
de Europees kampioene roodbont. De
Zwitsers waren heer en meester in de
roodbontkeuring; de vier individuele titels kwamen stuk voor stuk op het conto
van het Alpenland. De Deense jury
Niels Erik Haahr plaatste in de enige rubriek vaarzen Savarddochter Plattery Savard Rénita aan kop. De stĳlvolle vaars was
lang, had een hoge achteruier, maar hoefde niet scherper. De Zwitser Christian
Menoud zag zĳn pupil onder meer afre-

Tabel 1 – Uitslag EK, de 1a’s en de Nederlandse deelnemers

rubriek rang naam

vader

eigenaar, woonplaats (land)

zwartbont
1
1a
1i
2
1a
3
1a
1b
4
1a
5
1a
6
1a
7
1a
8
1a
9
1a
1b
1m

Bel Fionna
Damion Joy
WR Diana
C.M.E. Goldwyn Vanity
Southland Alex. Carola 11
FG Ice
Toc-Farm Pagewire Pamy
Huddlesford Duplex Medora
Riverdane Woelkchen 8
Llera Ariel Goldwyn
Decrausaz Iron O’Kalibra
Ashlynvray Goldwyn
Twente Dairies Jt Millenium 1

Duplex
Damion
Bodrum
Goldwyn
Alexander
Jasper
Pagewire
Duplex
Cento
Goldwyn
Boss Iron
Goldwyn
Convincer

Earl Colibri, Anlezy (Frankrĳk)
Future Dream Holsteins, Avenhorn (Nederland)
Wiewer-Rellmann, Drensteinfurt (Duitsland)
Errera Hol.-Agriber-Al.Be.Ro.-M.E.Dal-Mantova (Italië)
Southland Holsteins, Teteringen (Nederland)
Egon Strudthoff, Dötlingen (Duitsland)
Filippo, Ilaria en Attilio Tocchi, Grosseto (Italië)
Ponderosa Holstein (Spanje)
Riverdane Hol./Ponderosa/I Cow, Ravenscroft Hall Farm (Gr.-Br.)
Llera Her, S.C. (Spanje)
GS Alliance, Bürglen (Zwitserland) / Pat Conroy (VS)
Ponderosa Holstein (Spanje)
Twente Dairies, Hooghalen (Nederland)

roodbont
1
1a
1g
2
1a
1h
1i
3
1a
4
1a
1b
1c

Plattery Savard Rénita
JU Lonia 154
Yerly Ralstorm Gémina
Zeedieker Roseanna
Barendonk Brasilera 12
Jowis Incas Flavia
Suard Jordan Irene
En Soussat Jordan Doucette
Paris

Savard
Tequila
Ralstorm
Advent
Classic
Incas
Jordan
Jordan
Rustler

Christian Menoud, Romanens (Zwitserland)
J. Uenk, Nĳbroek (Nederland)
Everdes Holstein, Echarlens (Zwitserland)
Future Dream Holsteins, Avenhorn (Nederland)
Barendonk Holsteins, Beers (Nederland)
Erich Zingre-Thomi, Grund B. Gstaad (Zwitserland)
gebr. Schrago, Middes (Zwitserland.)
Pierre-Alain Suchet, Farvagny (Zwitserland)
Soetten Botter Holsteins, Harfsen (Nederland)

Ina van Ark. Al met al een nette plaatsing
in de rubriek die uiteindelĳk de kampioene jonge koeien zou bevatten. Gémina
kreeg van Haahr de voorkeur boven de
vaars van Menoud.
Bĳna sleepte ook de Belgische Elisa de
l’Herbagère nog een prĳs in de wacht. De
fraai geuierde Touchdowndochter van de
familie Moureaux uit Flavion bezette in
haar rubriek na Gémina de 1b-positie.

Paris op 1c
In de categorie oudere roodbonten had
Nederland nog één ĳzer in het vuur. De in
Zwitserland geboren Rustlerdochter Paris
kwam in de rubriek oudste roodbonten
in de schĳnwerpers. Dankzĳ haar sterke
beenwerk en fraaie uitstraling was de koe
van Gerrit Jan en Joke Klein Teselink uit
Harfsen voor Haahr een sierlĳke verschĳning. Ondanks haar vlakke kruisligging
eindigde Paris kort achter het Zwitserse
kampioensduo op 1c.
De hoogste podiumplek was een prooi
voor Jordandochter Suard Jordan Irene. Een
vĳfdekalfskoe, nog altĳd prachtig in balans en voorzien van een ĳzersterk aangehechte uier. De koe van de broers Schrago
uit Middes won dankzĳ een beter beengebruik van haar landgenote en halfzus En
Soussat Jordan Doucette. Deze zeven keer
gekalfde koe van Pierre-Alain Suchet uit
Farvagny versloeg Paris vanwege een betere achteruier. De reservetitel voor Doucette was gezien haar leeftĳd en aantal
afkalvingen terecht. De seniorentitel was
voor Irene, zĳ werd algemeen Europees
kampioene roodbont.
Was het dan alleen maar Zwitsers wat de
klok sloeg? Bĳ roodbont in ieder geval
wel. De winnende landengroep was daarvan het definitieve bewĳs. Ook bĳ de
zwartbonte landengroepen leek dat scenario zich te voltrekken, maar Spanje
kwam ertussen. De Spanjaarden versloegen de Zwitsers, terwĳl Duitsland een
puike derde positie innam. l
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