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Canadese Goldwyndochter Maya wint tĳdens World Dairy Expo

In de ban van Goldwyn
In het Amerikaanse Madison heerste als vanouds
een sportieve strĳd tussen Canadese en de Amerikaanse fokkers. Met Maya als kampioene was
Canada dit jaar het meest succesvol tĳdens een
keuring waar veel koeien een (te) volle uier hadden.
tekst Jaap van der Knaap
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e keuringsdag in Madison duurde
voor Belfast Goldwyn Lasenza te lang.
De gerekte vaars van Belfast Holsteins
uit het Canadese St. Patrice had ’s morgens om negen uur tĳdens de World
Dairy Expo een rubriekszege gehaald,
maar drie uur later zat haar uier tĳdens
de kampioenskeuring toch echt te vol.
Haar ophangband was daardoor nauwelĳks zichtbaar, een gegeven waar meerdere koeien in Madison last van hadden.
Jurylid Justin Burdette, een cowfitter,
maar ook bekend als fokker van koeien
met het Windy-Knollprefix, benoemde
soms de te volle uiers in zĳn commentaar, maar bestrafte het doorgaans niet.
Burdette had vooral oog voor koeien met
een langgerekt frame met veel melkuitstraling en een onberispelĳke uieraanhechting. Butz-Butler Gold Barbara was
zo’n koe. De Goldwyndochter van Matt
Lager, Ernest Kueffner, River Valley

Dairy en St. Jacobs combineerde jeugd
met stĳl en leek in uieraanhechting onverslaanbaar. Burdette kroonde haar tot
jeugdkampioene en benoemde BKB Goldwyn Amenda van Westcoast Holsteins
tot reservekampioene. Amenda, wederom een Goldwyndochter, was groter en
langer dan Barbara, maar net even vlakker in haar kruispartĳ, waardoor ze een
minder ruime pas maakte.

Uierscore van 99 punten
De Canadese Jameszoon Braedale Goldwyn was heer en meester in Madison.
Goldwyn reeg rubriekszeges aaneen en
alleen de oudste rubriek was op één koe
na vrĳ van Goldwyngenen. Burdette
wees daar de zeven keer gekalfde Vangoh
Durham Treasure aan als rubriekswinnares. De tien jaar oude Treasure van Mike
Duckett uit Rudolph had recent 99 punten voor haar uier gekregen. Over de

Dankzĳ een balansrĳk frame en foutlouze uier wint Bonaccueil Maya Goldwyn de titel

Sommige rubrieken in Madison
bevatten meer dan veertig dieren

hoogte van deze uierscore valt te twisten, maar dat de uier na zeven afkalvingen van achter hoog en breed zat aangehecht en een messcherpe ophangband
bezat, stond buiten kĳf. Treasure kwam
in de seniorenfinale Cookview Goldwyn Monique van Jeff Buttler en Joe en Amber
Price uit Chebanese tegen. Monique was
op voorhand titelfavoriet en won vorig
jaar al het juniorenkampioenschap. Met
haar openheid van de ribben, haar droge, iets steile beenwerk en haar fraai beaderde uier was ze klaar voor een nieuwe titel. In haar rubriek rekende ze in
elk geval al af met Robrook Goldwyn Cameron, een ĳzersterke en vooral ook
gerekte Goldwyndochter van Budjon
Farms, St. Jacobs, Vail en Woodmanse
Farms.
In het Colosseum, het ĳshockeystadion
waar de keuring gehouden wordt, was
een gezonde strĳd merkbaar tussen Canadese en Amerikaanse fokkers. Zo
steeg er een gejuich op van het Canadese
publiek toen Bonaccueil Maya Goldwyn, in
eigendom van vier Canadese fokkers,
een rubriekszege behaalde. Maya had in
zĳaanzicht misschien iets minder melkuitstraling dan Monique, maar ze was
wel breder in de voorhand en meer uitgezwaard en toonde een langere laatste
rib. Haar uier was breed in de dam en in
de vooraanhechting een fractie vaster.
Jurylid Burdette maakte er een mooie
show van toen hĳ, onder luid gejuich
van de Canadese aanhang, Maya aanwees als seniorenkampioene. In zĳn heldere toelichting gaf hĳ aan dat hĳ Maya
verkoos boven Monique vanwege meer
inhoud en een meer volwassen uitstraling. Monique kreeg de reserveplaats
en de eervolle vermelding was voor Cameron. l
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