KEURING MADISON

De opstelling voor het algemeen kampioenschap, met rechts Blexy

Blexy verovert Madison
De World Dairy Expo 2017 heeft met Rosiers Blexy Goldwyn een true type algemeen kampioen. Ondanks haar overwinning met overmacht werd er vooral in de
oudere rubrieken stevig gestreden. Succesvolle vaders: Goldwyn en Doorman.
TEKST ALICE BOOIJ

M

et een kleine aanloop en een ‘slap’
maakte Adam Liddle op de World
Dairy Expo in het Amerikaanse
Madison het algemeen kampioenschap
bekend van Rosiers Blexy Goldwyn. Even viel
Liddle uit zĳn rol, want het aanwĳzen van
de kampioene werd vanaf deze editie van

de show gedaan met een koevriendelĳke
‘high five’ of een keurige handdruk. De
melkveehouder met 70 melkkoeien uit de
staat New York was echter zo enthousiast over de zeven jaar oude Blexy, dat hĳ
dat even vergat. Blexy, die vorig jaar voor
95.000 dollar in de gezamenlĳke handen

Rosiers Blexy Goldwyn, algemeen kampioene, productie: 305 14.881 4,4 3,1

kwam van Budjon, Vail Abbott en Van Exel
& Woodmansee, is een koe met een heel
fraai frame, lange ribben en veel balans.
Maar Blexy is vooral een koe met een fantastische uier. Naast de opmerkelĳke achteruierhoogte sloot de vooruier van Blexy perfect op haar buik aan en was de speenstand
onberispelĳk. Je bleef ernaar kĳken, want
de melkklier van Blexy, die er eerder al 97
punten voor kreeg, benadert de perfectie.

Zware rubrieken, veel kwaliteit
Het was Liddle vergeven, hĳ keurde voortreffelĳk, terwĳl het met name in de klasse
oudere koeien niet gemakkelĳk was.
Blexy zette haar opponenten misschien
gemakkelĳk aan de kant, in andere rubrieken was de strĳd spannend. Zoals de klasse
met koeien die meer dan 68.000 kilo melk
hadden geproduceerd. Daar kwam Lovhill
Goldwyn Katrysha – nog algemeen kampioen
in 2015 – met haar topframe en enorme
breedte in de ring, maar de Goldwyndochter van Milk Source moest het afleggen
tegen de lange en haast kaarsrechte uierbodem van de goed bewaarde Blondin Goldwyn
Subliminal (v. Goldwyn) van Budjon Farms
en Peter en Lyn Vail.
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Ferme Jacobs reed 26 uur naar Madison
Met zowel de kampioene als de reservekampioene bij de jonge koeien was de familie
Jacobs uit Quebec – voor de zesde keer –
de meest succesvolle inzender in Madison.
Ze reden maar liefst 26 uur met de koeien om
van het bedrijf in Canada met 200 koeien naar
de showring in Madison te komen. Daar verzorgden ze met twaalf mensen de tien koeien
en zes pinken die in de ring verschenen. ‘We
zijn geboren voor de show’, verklaart Kevin
Jacobs het enthousiasme voor de keuringen,
dat hij deelt met broer Yan en zus Ysabelle.
Hun grootouders emigreerden in 1951 vanuit
Nederland naar Canada. Van de beide kampioenen zijn ze het meest trots op Jacobs Wind-

Kevin Jacobs: ‘We zijn geboren voor de show’

brook Aimo. ‘Omdat we haar zelf gefokt
hebben’, vertelt Kevin. ‘Dat geeft toch net iets
meer extra glans aan zo’n kampioenschap.’

categorie

naam dier

vader

eigenaar en woonplaats

kampioene jonge koeien
reservekamp. jonge koeien
kampioene oudere koeien
reservekamp. oudere koeien

Jacobs Windbrook Aimo
Ms Goldwyn Saturday
Rosiers Blexy Goldwyn
Co-Vale Dempsy Dina

Windbrook
Goldwyn
Goldwyn
Dempsey

Ferme Jacobs, Cap-Santé QC
Ferme Jacobs en Ferme Intense, Cap-Santé QC
Budjon, Vail Abbott, Van Exel, Woodmansee, Lomira WI
Ransom Rail-Milk Source, Kaukauna WI

Tabel 1 – Kampioenen zwartbont World Dairy Expo in Madison (algemeen kampioene vetgedrukt)

In de grote klasse bomvol kwaliteit met
vierjarige koeien was het de sterke Co-Vale
Dempsey Dina (v. Dempsey) die uiteindelĳk
aan het langste eind trok en naast Blexy op
het podium de reservetitel bĳ de senioren
in ontvangst mocht nemen. Derde in het
kampioenschap was TK-Plain-View Ripley,
ook weer een dochter van Dempsey van
Milk Source. Zowel Ripley als Dina sloten
wat betreft type en frame perfect aan bĳ
Blexy, maar wie de koeien aan de achterkant bekeek, zag meteen het oppermachtige verschil in achteruier bĳ Blexy.

Bĳ de jongere koeien viel Rosedale Achieverslegacy van Rosedale Genetics en Borba uit
Oxford op. De Doormandochter kalfde op
de zeer jeugdige leeftĳd van één jaar en
negen maanden, maar bezat meer dan
genoeg kracht en een lange, sterke uier.

Dubbelslag Ferme Jacobs
Liddle koos echter voor de wat oudere jongere koeien die meer melktype lieten zien.
Dat vond hĳ in een tweetal van Ferme Jacobs uit Cap-Santé uit Canada, die daarmee
een dubbelslag binnenhaalde. De fraaie

lengte in lĳf van Jacobs Windbrook Aimo (v.
Windbrook), maar vooral het feit dat ze één
keer vaker had gekalfd dan stalgenote Ms
Goldwyn Saterday, bezorgde Aimo de titel.
Aan het einde van de World Dairy Expo
stond het ‘supreme’ kampioenschap over
alle rassen op het programma. Milk Sourcejerseykoe Musqie Iatola Martha verscheen
voor de derde keer in haar leven in het
fraaie slotstuk. Vorig jaar was Martha de
kampioen der kampioenen. Dit jaar werd
Blexy gekroond, de koe met de uier waarvan er geen tweede rondliep in Madison. l

Absolutedochter Fanny fraaiste roodbonte
Nee, het was niet de gedoodverfde favoriet, de met 96 punten opgenomen Strans-Jen-D Tequila van Milk Source uit Kaukauna die het kampioenschap bij de roodbonte koeien in ontvangst mocht nemen. In de
rubriek moest ze al haar meerdere erkennen in Meadow Green Abso
Fanny, de rode dochter van Absolute in eigendom van Triple-T en de
families Cattle, Berry, en Borba uit North Lewisburg. Fanny was niet te
groot, enorm in balans en voorzien van een onberispelijk lange en hoge
uier. Bovendien had ze vijf keer gekalfd en daarmee gaf jurylid Chad
Ryan het signaal af dat de kampioenskoe ook een koe moest zijn die de
commerciële melkveehouder aanspreekt. De reservetitel was overigens
wel voor een koe uit de succesvolle Milk Source-stal: de jeugdige
Heatherstone Redhot (v. Barnie) herhaalde haar resultaat van 2016.
Meadow Green Abso Fanny (v. Absolute),
kampioene rood, productie: 305 11.772 4,7 3,6
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