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Gasthuis Konvoy Suzanne schrĳft na CRV Koe-Expo ook Dairy Fair op naam

Eerste roodbonte Barones
Zĳn bestaansrecht heeft de Dairy Fair na drie edities wel bewezen.
Bezoekers en inzenders komen graag naar Beesd, waar Gasthuis
Konvoy Suzanne de eerste roodbonte Barones werd.
tekst Inge van Drie

M

et Goldwyndochter Emeraude
boekte Jan Kolff succes op de eerste twee edities van de Dairy Fair. De
fokker had naar de derde editie van de
keuring op landgoed Heerlĳkheid Mariënwaerdt niet Emeraude, maar haar
dochter JK Eder Emeraude 2 afgevaardigd.
De Numero Unodochter trad in Beesd in
de voetsporen van haar moeder en legde
eenvoudig beslag op de titel bĳ de zwartbontvaarzen. Met haar extra uitstraling
en haar hoog en breed aangehechte uier
rekende ze af met De Steeg Elsje (v. Goldday), een ondiep geuierde vaars met
mooie verhoudingen in haar skelet. De
vaars van Henk van de Westeringh uit
Heteren hield de melkrĳke M.H. Daelynn
1 (v. Goldwyn) van Merwehoeve de Groot
uit Herwĳnen van het podium.
Over het mislopen van een titel bĳ de
vaarzen hoefde de familie De Groot niet
te treuren. Want in de middenklasse was
het raak, en wel met M.H. Wilke. De lange
en brede Damiondochter stapte makkelĳk door de ring. Bovendien vertoonde
haar uier meer vulling en was ze scherper over haar lichaam dan haar voornaamste opponente, de royaal ontwikkelde Willem’s Hoeve Baily 653 (v. Atwood)
van Dick, Anneke en Wim de Jong uit
Buren. Vanwege een beter kruis bleef
Baily wel de sterk geuierde Het Meer
Lucky Shot 6 (v. Atwood) van melkveebedrĳf Giesen uit Angeren voor.
Ook de titel voor de beste bedrĳfsgroep
zwartbont kwam op het conto van De
Groot, die bĳ de senioren lang kans
maakte op de zege met M.H. Prinses 22. De
Damiondochter was weliswaar niet de
grootste van het stel, maar ze beschikte
over een uier met veel lengte, breedte en
hoogte. Toch ging niet Prinses, maar De
Winkels Koba 62 er met de titel vandoor.
De Boliviadochter van Henk-Jan van
Driel uit Hedel toonde meer capaciteit
dan haar opponente en etaleerde daarnaast een mooie balans in haar krachti-

ge lĳf. Voor de melkrĳke Baxter Silvy van
Kolff – vorig jaar nog reservekampioene
– restte de eervolle vermelding.

Ruim 120 koeien
Zĳn bestaansrecht heeft de Dairy Fair
na drie edities inmiddels wel bewezen.
Dankzĳ het aan laten sluiten van de keuring bĳ de Landgoedfair heeft de organisatie over het aantal bezoekers geen klagen. Ook inzenders komen graag naar
Beesd; de derde editie van de Dairy Fair
telde met ruim 120 koeien weer meer
dieren in de catalogus.
Bĳ roodbont waren in twee categorieën
titels te verdelen. Bĳ roodbont jong gooide Molenkamp Grietje 166 hoge ogen. Met
haar sterke uier en krachtige bouw
schudde de krachtige Jotanvaars van
Henk, Gerrie en Mark van Wichen uit
Maasbommel de jeugdige Classicdochter
Margriet 106 van Jan Aantjes uit Streefkerk van zich af. Maar voor de titel
kwam Grietje net tekort. Dankzĳ nog
even beter beenwerk en een mooiere lichaamsbalans veroverde Leida 53 (v. Norwin) van de familie Goesten uit Hedel de
titel roodbont jong.
Bĳ de senioren was het aanwĳzen van de
kampioene een formaliteit. De zes keer
gekalfde Gasthuis Konvoy Suzanne van Arie
en Jeroen van Buuren uit Leerbroek won
eerder dit jaar al de seniortitel op de CRV
Koe-Expo. Met haar puike beenwerk en
best bewaarde uier zegevierde de functioneel ĳzersterke Konvoydochter nu ook
in Beesd. Naast haar mocht Letta 71 van
Aantjes – ook winnaar met zĳn roodbonte bedrĳfsgroep – zich opstellen als reservekampioene. De Zabingdochter was
een tweedekalfskoe met een fraaie lichaamsbalans, een hoog en breed opgehangen uier en een harde bovenbouw.
Nog één titel was te vergeven: die van Barones van Mariënwaerdt. Twee keer legde een zwartbonte beslag op die prĳs,
maar nu besloot de jury anders. Niet De

Gasthuis Konvoy Suzanne, algemeen kampioene
Prod.: 4.05 334 8372 4,87 4,03 lw 102

JK Eder Emeraude 2 (v. Numero Uno),
kampioene vaarzen zwartbont
Prod.: 2.02 88 2347 4,10 3,69 lw 106 l.l.

M.H. Wilke (v. Damion), kampioene midden
Prod.: 2.06 435 12.800 4,05 3,74 lw 108

Winkels Koba 62 of M.H. Wilke, maar
Gasthuis Konvoy Suzanne mocht op het
hoofdterrein van de Landgoedfair de
prestigieuze titel in ontvangst nemen. l
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