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tinenten, die onafhankelijk van elkaar een 
persoonlijke top-5 bepaalden. En hoewel hun 
keuzes in detail best verschilden, was er één 
opmerkelijke overeenkomst: de uiteindelijke 
winnaars van goud, zilver en brons stonden op 
alle drie lijsten genoteerd.  
Gardiner verkoos Rose tot zijn nr.1. ‘De struc-
turele correctheid van haar frame en haar 
openheid vragen veel attentie, maar het is met 
name haar exceptionele uier waardoor ze de 
koppositie inneemt,’ zegt Gardiner, die twee 
Zwitserse kandidaten plaatste op de plekken 
2 en 3, met onderling minieme verschillen. 
‘Heline komt voor mij op plaats 2 vanwege 
haar voortreffelijke balans, haar zijdezachte 
huid, lange nek en kwaliteitsuier.’ Over zijn 
nr.3, O’Kalibra, zegt de Australiër: ‘Zij toont een 

De prachtige poster met alle Wereldkam-
pioenen van de afgelopen 23 jaar die 
HI december 2020 – als alternatief voor 

de “reguliere kampioensposter” – vergezelde, 
werd met veel gejuich ontvangen. Getuige de 
vele positieve reacties, en getuige de grote 
aantallen publieksstemmen voor de unieke All-
Time Word Champion-verkiezing.

3 JURYLEDEN
Vanwege het bijzondere karakter van de ver-
kiezing bestond het officiële jurycorps niet uit 
2 maar uit 3 juryleden; John Gardiner (Avonlea 
Holsteins) uit Australië, Tom Kelly (Monamore 
Holsteins) uit Ierland en Brent Walker (Wal-
kerbrae Farms) uit Canada. Drie gelouterde 
scherprechters van drie verschillende con-

Slechts drie Holsteins wisten 2x in hun carrière Wereldkampioen te worden; 

Thrulane James Rose, RF Goldwyn Hailey en Decrausaz Iron O’Kalibra. Precies 

deze drie matadoren streden uiteindelijk op hoog niveau om goud, zilver en 

brons bij HI’s All-Time World Champion-verkiezing. Waarbij laatstgenoemde 

– zowel door het talrijke publiek als door de vakjury – tot winnaar werd 

uitgeroepen. De Zwitserse O’Kalibra is de All-Time World Champion!   

Na een strijd met vooral Rose en Hailey: 
O’Kalibra is de All-Time  
World Champion!

 BERT WESSELDIJK
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   # NAAM PEDIGREE EIGENAAR JAAR
 1. Decrausaz Iron O’Kalibra Iron x Integrity GS Alliance, CH & Conroy, US 2013/15
 2. Thrulane James Rose James x Lee Pierre Boulet, CA 2008/09
 3. RF Goldwyn Hailey Goldwyn x Louie Gen-Com Holsteins, CA 2012/14
 4. Rainyridge Tony Beauty Tony x Tempo Stanhope-Wedgwood & Brown, CA 1999
 5. Du Rahun Chelios Heline Chelios x Umanoir Junker/Staub, CH & All. Nure, IT 2019
 6. Rosiers Blexy Goldwyn Goldwyn x Dundee Budjon/Vail/Abbott/Van Exel/Woodmansee, US 2017 
 7. Jacobs Windbrook Aimo Windbrook x Minister Ferme Jacobs, CA 2018
 8. Castel James Jolie James x Red Marker Castella/Zubke/Leslie, CH 2011
 9. Shoremar S Alicia Skychief x Starbuck Butler/Binder/Kingstead, CA 2000
 10. Green-Farm Mattador Eleonora Mattador x Mars Valbas Farm, IT 1997 

Top-10 All-Time World Champion, met het jaar waarin ze Wereldkampioen waren.

O’KALIBRA
‘Wat een geweldige competitie met 
een ongelooflijk hoge standaard van 
kandidaten. O’Kalibra neemt voor mij 
de leiding door haar foutloze type. Ze 
demonstreert de compleetheid zoals 
alleen een volwassen koe dat kan.’
Gary Watson, UK

‘Exceptionele balans van kop tot staart, 
adembenemende uier, perfecte benen 
en breedte voor tot achter. Tijdloos!’
Brian Waldner, US

‘Perfectie bestaat niet, maar O’Kalibra 
komt toch heel dicht in de buurt.’
Danny Verstegen, BE

‘Van kop tot staart, O’Kalibra 
heeft simpelweg alles waar iedere 
fokker enthousiast van wordt!’
Werner Schwarze, DE

ROSE
‘Voor mij persoonlijk debuteerde ze ver 
voor haar tijd als de moderne showkoe, 
met balans en een ongelofelijke 
uier. Het zijn allemaal fenomenale 
koeien in de competitie, maar voor 
mij was de keuze makkelijk.’
Scott Culbertson, US

‘Ze was haar tijd vooruit en belichaamt 
de moderne Holsteinkoe: niet 
de grootste, veel breedte en het 
beste uier van alle kandidaten!’
Thomas Ender, CH

‘Zij heeft de standaard gezet met 
haar exceptionele uier en balans.’
Patrick Lefebvre, CA

HAILEY
‘Het zijn allemaal kampioenen, maar de 
totale uitstraling die Hailey had toen ze 
de ring betrad maakt haar zo uniek.’
Frederik Ryckewaert, BE

BEAUTY
‘Zij was met haar eeuwige 
jeugd haar tijd ver vooruit!’
Stefan Krol, NL

Lezerscommentaren

Ze werd Europees Kampioen in 2013, tweevoudig Wereldkampioen (2013, 2015) 
en nu All-Time World Champion: Decrausaz Iron O’Kalibra EX-97.

prachtige melkkracht, veel melkrijkheid en 
balans, en zeer correct beenwerk.’ Gardiner’s 
top-5 wordt gecompleteerd door Aimo (‘Een 
fraaie open geribde melkkoe met veel breedte’) 
en Hailey (‘Een super-melkkoe met een prach-
tige wigvorm.’).     
Dezelfde Hailey werd door Walker geselecteerd 
als kopkoe, en omschreven als een gebalan-
ceerde melkkoe met een geweldige uier. ‘Ze 
heeft meer lengte in het lichaam, meer open-
heid in de ribben en iets meer bot in haar 
benen dan mijn nr.2, O’Kalibra. Zij is eveneens 
een geweldige melkkoe met veel fijnheid in 
haar kop en nek,’ meldt Walker, die Beauty op 
positie 3 noteerde. ‘Zij is sterker op de klauwen 
en correcter in heupen en zitbeenderen dan 
Rose, die voor mij op plek 4 komt. Rose eindigt 
voor Alicia omdat ze wat meer lengte heeft in 
haar uier en body.’
Voor Kelly was Blexy de nr.1. ‘Zij heeft een per-
fect frame en een superieur aangehechte uier 
met veel capaciteit. Wat haar boven haar rivalen 
plaatst, is dat kleine beetje extra conditie dat zo 
belangrijk is voor een duurzame koe.’ Die naaste 
rivalen waren volgens Kelly: Hailey, O’Kalibra, 
Rose en Eleonora. ‘Hailey maakt indruk met 
de geweldige mix van kracht en vrouwelijk-
heid, met een sterke ruggengraat voor soepele 
bewegingen. En O’Kalibra blinkt uit in melk-
type, keiharde botkwaliteit en superieure uier,’ 
zegt Kelly, die aangeeft dat Rose de Holstein-

wereld heeft laten zien dat je de beste kunt zijn 
zonder de grootste te zijn. Daarbij toont ze vol-
gens de Ier perfectie in haar uier en kracht. ‘En 
Eleonora was een sensationele koe in haar tijd, 
die de test van de tijd heeft doorstaan met haar 
krachtige frame en fantastische uier.’
 
JURYTOTAAL
Rose, O’Kalibra en Hailey – de enige drie 
kandidaten die 2x Wereldkampioen werden – 
kwamen dus in de top-5 van alle juryleden voor. 
Na het optellen van de jurypunten ontstond 
dan ook een duidelijk beeld; O’Kalibra en Hailey 
delen gezamenlijk de 1e plaats, direct gevolgd 
door Rose. Op flinke afstand achter het koptrio 
achtereenvolgens Blexy, Heline, Beauty, Aimo, 
Eleonora en Alicia.  

LEZERS
Een duidelijke top-3 derhalve, met minimale 
onderlinge verschillen. Het was dus aan de 
lezers (die zoals altijd 50% van de uitslag 
bepalen) om de doorslag te geven. Heel veel 
stemmen kwamen bij de HI-redactie binnen, 
en die wezen massaal naar twee kandidaten: 
O’Kalibra en Rose! O’Kalibra bleek met 26.6% 
van de stemmen de afgetekende nr.1, terwijl 
Rose al even afgetekend 2e werd. Zij kreeg 
16.2% van de stemmen. O’Kalibra en Rose 
werden op gepaste afstand gevolgd door 
Beauty, de nr.3 met 8.5% van de stemmen. 

Daarna een achtervolgend peloton met Heline 
(4; 6.6%), Blexy (5; 5.7%) en Hailey (6; 5.4%). 
Terwijl de top-10 van de lezers werd gecomple-
teerd door achtereenvolgens Jolie (7), Galys (8), 
Frosty (9) en Aimo (10). Interessant detail: alle 
20 kandidaten voor de All-Time World Cham-
pion verkiezing kregen één of meer stemmen 
van de HI-lezers. 

EINDUITSLAG
Met haar gedeelde 1e plaats bij de vakjury en 
een klinkende overwinning bij de lezersjury 
was de uitslag duidelijk: het goud gaat naar 
Zwitserland, naar Decrausaz Iron O’Kalibra. Zij 
is de All-Time World Champion! Terwijl het zilver 
en brons werd veroverd door de Canadese 
showdiva’s Rose en Hailey. l

Holstein International bedankt Bles Dairies voor 
de sponsoring van deze unieke competitie, en onze 
officiële juryleden Gardiner, Kelly en Walker voor 
hun spontane medewerking. Ook willen wij onze 
lezers bedanken die massaal hebben gestemd 
voor de All-Time World Champion competitie.

De nr.2, Thrulane James Rose EX-97, was 
Wereldkampioen in 2008 en 2009.

Na de wereldtitels in 2012 en 2014 nu het 
brons voor RF Goldwyn Hailey EX-97.
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