Respect voor ouder en
Rood- en zwartbontkampioene uit stal Dierickx tijdens fokveed ag Boogaarde
Zand en zon teisterden de jaarmarkt van het

Malderen. Tristi was een beloftevolle, rauwe vaars met een
hoge achteruier en prima ophangband en dankzij een trefzekere stap eindigde ze vóór
de stijlvolle Tine. Toch
moesten beide het hoofd buigen voor Reynold Janodochter
Shauni van wederom Dierickx
die op alle punten kwaliteit
toonde. Haar soepele melkklier zat voor vast aangehecht
en tijdens een stofstorm stapte ze trefzeker naar de eindzege om de kampioenstitel jongere koeien.

Vlaamse Boogaarde. De koeien van Robert en Nico
Dierickx maalden er niet om, zij wonnen in zowel
het roodbont- als het zwartbontsegment.

M

et het statig binnenstappen in de keuringsring van Rubensdochter Temilien werd tijdens de jaarmarkt
van het Vlaamse Boogaarde direct duidelijk dat hier een serieuze kandidate liep voor de
dagzege. De rijzige vaars van
vader Robert en zoon Nico
Dierickx uit Opwijk won eerder dit jaar al het reservekampioenschap in Doornik en was
prachtig uitgezwaard. Zij imponeerde vooral in zijaanzicht. De fraaie ribdiepte werd
gecombineerd met een scherpe en harde bovenbouw en ondanks de vlakke kruispartij
stapte ze vlot door de ring. In
achteruierhoogte en met name de achterspeenplaatsing
was echter Trudie (v. Jolt) van
Jos van den Houten uit Brussegem Temilien de baas. De solide Trudie toonde een sterke

ophangband en nam genoegen met een tweede rubrieksplaats omdat ze niet het
melkframe vertoonde van Temilien. Voor de strijd om de
kampioenstitel jonge koeien
deden ook de grote Sarette (v.
Duncan) van Hugo en Filip
Baeyens uit Meerbeke en de
complete Sara (v. Aerowade)
van Johny van de Walle uit
Merchtem mee. Sara was lid
van de winnende zwartbonte
bedrijfsgroep van Van de Walle maar net als Sarette was een
individuele plaats op het erepodium te hoog gegrepen. De
kampioenstitel was voor Temilien waarbij ze gefankeerd
werd door Trudie.
De oudere zwartbontkoeien
dwongen beslist respect af.
Massaliteit, ribbenpartijen en
nog altijd hoog opgehangen
uiers kenmerkten de rubriek

Temilien (v. Rubens), kampioene zwartbont jong
Productie: 2,05 281 7268 3,78 3,15 l.l.

Shauni (v. Reynold Jano), kampioene roodbont jong
Prod. : 3.02 256 6682 4,24 3,57 l.l.
waarbij Prisilla van opnieuw
Van de Walle de hoogste plaats
greep. De oudmelkte Lord Lilydochter imponeerde in lichaamsmaten en verwees uiteindelijk Paola (v. Leadership)
van de familie Baeyens dankzij een hogere achteruier naar
de reservepositie. De derde
plaats was ook voor een koe
met zo’n enorme middenhand, Omba (v. Blackstar Wade) van Daniel Terrijn uit Boogaarden.

Het succes voor de familie Dierickx uit Opwijk bleef niet bij
het jeugdkampioenschap van
Temilien. Ook in het roodbontveld eisten fraai getoiletteerde dieren uit stal Dierickx
de aandacht en uiteindelijk de
titel van winnende bedrijfsgroep op. Bij de vaarzen bond
de grote Tine (v. Stadel) uit stal
Dierickx met haar fraaie
melktype de strijd aan met
Stadelhalfzus Tristi van Wilfried en David Verdoodt uit

Prisilla (v. Lord Lily), kampioene zwartbont oud
Gemiddelde twee lijsten: 305 9847 3,87 3,29

Stofstormen
Zo duidelijk als het kampioenschap jonge koeien bleek, was
de strijd bij de oudere roodbonten beslist niet. Penty Shady Lawn van Georges en Kurt
Penninck uit Tollembeek
kreeg het kampioenslint omgehangen. Het kampioenschap dankte de Likesdochter
aan haar lengte- en hoogtematen want in achteruieraanhechting was Granduc Prohetdochter Ropiena van familie
Verdoodt uit Malderen haar
beslist de baas. Het in grote getale aanwezige rundvee, de
geiten en de paarden, het talrijke publiek en het droge terrein zorgden voor de nodige
stofstormen toen de oudmelkte maar imponerende Lord Lilydochter Prisilla gelauwerd
werd als publiekslieveling.
Voor het algemeen dagkampioenschap beet ze echter letterlijk en figuurlijk in het stof,
daar zegevierde de roodbonte
Shauni die de jaarmarkt 2003
van Boogaarde voor de familie
Dierickx uiterst succesvol afsloot.
Jaap van der Knaap

Koeiebloempjes
Carl Friedman,
columniste:
’Wie van uur tot uur zijn bestaan
deelt met koeien, die raakt niet
aan wanhoop ten prooi, die tobt
niet over de zin van het leven.
Kijkt hij van zijn bezigheden op,
dan ziet hij hoe ze geduldig hun
grote koppen buigen. Door het
open raam hoort hij almaar hetzelfde afscheuren van gras. Begint het te waaien, dan keren
zich de ruggen naar de wind. Op
mij werkte de natuurlijke kalmte
van de koeien aanstekelijk. Mijn
stap vertraagde, ik kreeg vaste
grond onder de voeten.’ (VN)
Arjen Boer,
biologisch melkveehouder te Nietap:
’De jeugd, zelfs hier van het platteland, weet helemaal niks van
een boerderij. Als ze hier komen
vinden ze het stinken. Maar als ze
weggaan hebben ze het er niet
meer over. Dan vinden ze het zelfs
wel lekker ruiken.’ (DN)

Joost de Veer,
veterinair consultant:
’Ik hoor weleens van boeren dat
ze hun koeien ”graag” willen
houden. Maar dieren die lager in
rang zijn, zijn dan de dupe. Je
moet ze altijd goed fris voer voorschotelen. Koeien houden niet
van warm buffet.’ (Ve)
Cees Veerman,
minister van LNV:
’Het economische argument voor
het vaccinatieverbod zal bij veel
landen zwaar blijven wegen, totdat ook zij met een grote veeziekte worden geconfronteerd. Ik
wens ze het niet toe, maar pas
dan zullen ze waarschijnlijk tot
een ander inzicht komen. Men

dempt pas de put als het kalf verdronken is.’ NRC)

Ruud Spil,
koeienschilder:
’Blaarkoppen, je ziet ze niet veel in
Nederland. Maar ik vind ze
prachtig. Mooie tekening op de
kop en die markante horens. Ze
hebben van die monumentale koppen.’ (Ss)
Koos van Zomeren,
schrijver:
’De koeien die permanent binnen
worden gehouden zullen ongetwijfeld volop melk produceren. Boeren zeggen dan wat ze zo’n beetje
altijd zeggen: als ze het niet goed
hadden zouden ze niet presteren.
Maar die koeien: moeten we dan
per se doodgaan om te bewijzen
dat we ongelukkig zijn?’ (NRC)
Lian de Graaf,
eigenares Koeienmuseum
te Nijemirdum;
’Ik zou niet weten wat er tegenwoordig níet te krijgen is met een
koe erop.’ (LC)
Nils Spaans,
biologisch melkveehouder
te Broek in Waterland:
’Ik heb nog wel eens een stierkalf
verkocht aan een mesterij op de Veluwe, maar dat is de uitzondering.
Als we de afgelopen dertien jaar
twintig dieren biologisch hebben
afgezet, dan is het veel. Er is weinig
vraag naar biologisch vlees, de
mensen eten het niet genoeg om
het rendabel te maken.’ (NRC)

hoofd. Ze zeggen dat ze zelf geen
gemanipuleerde maïs willen verbouwen voor hun koeien, maar intussen verwerken ze al jaren gemanipuleerde sojaschroot uit
Amerika in hun krachtvoer.’ (NRC)
Roel Withaar,
bedrijfsboer Waiboerhoeve:
’Je moet niet denken dat je Montbéliardekoeien linksom krijgt als
ze rechtsaf willen. Er zit veel meer
karakter in dan in de zwartbonten. Maar het went wel: je wordt
zelf ook makkelijker. Ik probeer het
gewoon de volgende dag nog een
keer.’ (AgD)
Joost de Veer:
’De meeste maatschappelijke organisaties hebben geen verstand
van koeien.’ (Ve)

Siem Jan Schenk,
voorzitter vakgroep Melkveehouderij LTO:
’Wat nu van de melkveehouders
wordt verlangd komt neer op de
honderd meter lopen met een knijper op je neus. We willen best concurreren, maar met gelijke regels
voor iedereen.’ (NRC)
Ruud Spil:
'Ik ben nog lang niet op ze uitgekeken. Een koe heeft zoveel eigenschappen die ik waardeer. Het is
een heel aards dier, dat letterlijk
en figuurlijk met vier poten op de
grond staat. Als ik een tijd aan het
schilderen ben, voel ik dat zelf ook.
Een koe is een verdraagzaam dier,
het pretendeert niet iets te zijn.
Een koe ís gewoon.' (Ss)

Siemen de Jong,
voorlichter Bayer
Cropscience:
’Nederlandse
melkveehouders
hebben een beetje boter op hun

Bronnen: NRC Handelsblad (NRC), Leeuwarder Courant (LC), Veehouderij (Ve), Dagblad van het Noorden (DN), Seasons (Ss), Vrij
Nederland (VN), Agrarisch Daglblad (AgD)
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