Strijd tussen Spirand o’s
Ivan Van Waes succesvol op Oost-Vlaams kampioenschap in Kaprijke
Naar goede gewoonte vond op 23 juni in Kaprijke

beste uier jonge koeien. Omwille van wat meer diepte en
een vleugje extra breedte in
het frame kon de fraaie Santa
uiteindelijk de eindzege naar
zich toe trekken vóór de grote
en melktypische Seylande, die
de reservetitel toebedeeld
kreeg. Na het behalen van het
algemeen kampioenschap op
de intergewestelijke fokveedag in Eeklo de week voordien, betekende de provinciale zege van Santa een mooie
bevestiging voor haar fokker.

het Oost-Vlaams provinciaal kampioenschap
zwartbont plaats: met een totaal van 86 inschrijvingen van 16 verschillende deelnemers.

M

et vier 1a-noteringen,
een kampioenstitel,
twee reservekampioenes en
de beste bedrijfsgroep was het
een succesvolle keuringsdag
voor Ivan Van Waes uit Zaffelare. Vooral bij de vaarzen
scoorde deze fokker sterk.
Met drie 1a-noteringen en één
1b-plaats op een totaal van
drie reeksen was hij al op
voorhand de grootste kanshebber op de kampioenstitel
bij de vaarzen op het provinciale kampioenschap in het
Oost-Vlaamse Kaprijke.

Stalgenotes
De opvallende verschijning
van de stalgenotes Taurine (v.
Aaron) en Tela (v. Addison), beide van Van Waes, was ook de
jury niet ontgaan, zodat beide
werden uitverkoren om de
kampioensstrijd met elkaar

aan te gaan. De stijlvolle, compleet gebouwde Aarondochter, die eerder op de dag met
gemak de reekszege binnenhaalde, toonde door de vaste
aanhechting een sterk en
duurzaam uierplaatje. Deze
opvallende kwaliteiten wist
ze te combineren met correct
beenwerk, dat ze bovendien
op de juiste manier gebruikte.
Naast het iets betere beengebruik was het vooral omwille
van haar jeugdige uitstraling
dat ze uiteindelijk het voordeel kreeg op de grote, donkere en melkrijke Addisondochter Tela. Haar fraaie skelet met
een diepere middenhand en
ruimere ontwikkeling, enigszins veroorzaakt door het verschil in leeftijd en lactatiestadium, kon stalgenote Taurine
niet weerhouden van de zege.
Net zoals bij de vaarzen be-

Taurine (v. Aaron), provinciaal kampioene vaarzen
Productie: 2,02 89 3636 2,94 2,90 LW 105 l.l.

Onderonsje coryfeeën
Santa (v. Spirando), provinciaal kampioene jonge koeien
Productie: 2,04 305 6912 3,88 3,27 LW 91
stond er bij de jonge koeien
een verband tussen de uitverkorenen voor de titelstrijd. Dit keer niet door een
gemeenschappelijke fokker
maar wel door een gelijk vaderbeeld: zowel Santa van Johan De Pauw uit Sleidinge als
Seylande ter Leenen van Robert
en Leen Dellaert uit Waarschoot stammen immers af
van Preludezoon Spirando.
Zoals ook de fokwaarde van

hun vader aantoont, was vooral de uier het sterkste punt bij
deze dochters. Allebei vertoonden deze dieren een mooi
en vast opgehangen uier met
nauwkeurig geplaatste speentjes en een ideale ophangband. Vooral de hoge en brede
aanhechting van de achteruier bij de complete Santa
wisten de beide juryleden te
appreciëren, wat beloond
werd in de vorm van de titel

Nestlé (v. Ugela Bell), provinciaal kampioene oude koeien
Productie: 5,01 305 11.573 3,80 3,24 LW 134

Van een ander kaliber was de
titelstrijd bij de oudere koeien. Daar kwamen de twee
kampioenes van de voorgaande editie in Kaprijke tegen elkaar uit in de finale. Op die
manier stond de vijfjarige
Stormdochter Rabelle, opnieuw een dier uit de stal van

Van Waes, tegenover de bijna
achtjarige Ugela Belldochter
Nestlé van Noël Van Leeuwe uit
Sint-Margriete. De stralende
en in prima conditie verkerende Nestlé, destijds ook
kampioene op Agriflora 2001,
had eerder op de dag in de rubrieken de keuringscoryfee
Lora (v. Horton), voor de zevende keer in Kaprijke aanwezig,
van Christiaan Wildemauwe
uit Maldegem achter zich gelaten en maakte ook in de
eindstrijd een prima indruk.
Met haar machtige frame en
haar fraaie type spreidde ze
nog heel wat jeugd en duurzaamheid ten toon. Ook Rabelle liet zich met haar fijne
skelet en glasharde benen van
haar beste kant zien. Toch
kreeg na lang beraadslagen
van de juryleden uiteindelijk
Nestlé het voordeel van de
twijfel omwille van haar
melkrijke en duurzame uitstraling. De titel voor beste uier kende de jury toe aan de
Duitse Basine (v. Erbster) van
Robert en Leen Dellaert.
Annelies Debergh

Vreugde bij Johan De Pauw om de overwinning van
Spirandodochter Santa

Forum
Uitgangspunten van het
kruisingsmodel onjuist

Met meer dan gemiddelde
belangstelling heb ik in de
juni-uitgave van Veeteelt
het artikel van de hand van
Margriet Rijfkogel en Henk
Bovenhuis gelezen. Als
grootste importeur van andere rassen wil ik enkele
opmerkingen plaatsen.
1. Gezien onze verkoopcijfers neemt het inkruisen op
Holsteins in Nederland toe.
2. Een veehouder kruist
niet in om zijn productie te
verhogen. Dit centrale uitgangspunt in het artikel
staat haaks op onze praktijkervaringen. Inkruisen
gebeurt omdat het Holsteinras niet goed functioneert.
Men verwacht de voordelen
van andere rassen op terreinen zoals vruchtbaarheid,
persistentie, lagere veeen dierenartskosten, meer
omzet en aanwas. Kortom,
een gezondere en duurzamere koe, die economischer
het beschikbare quotum
vol melkt. Duidelijk is dat
het ene ras hieraan een grotere bijdrage kan leveren
dan het andere.

3. In het artikel wordt de kgvet-en-eiwitproductie aan elkaar gekoppeld. Onder de
huidige Nederlands quotumcondities is dit onjuist. Een
veehouder heeft een kg-vetquotum. Het is zaak om daarnaast zoveel mogelijk kg eiwit af te leveren. Melk met
een laag vetgehalte gecombineerd met een hoog eiwitgehalte verdient sterk de voorkeur. Op basis hiervan valt
een kruising met Jerseys direct af.
4. In het artikel wordt gesteld dat er in Nederland onvoldoende betrouwbare productiecijfers zijn. Opnieuw
onjuist. In Nederland hebben
55 Montbéliardestieren en
35 Brown-Swiss-stieren een
fokwaarde. Daarnaast zijn
er Interbull-fokwaarden voor
BS, Montbéliarde en Jerseys.
Dit is dé manier om de rassen
onderling te vergelijken. Had
men dit gedaan, dan had men
gezien dat de genetische aanleg voor eiwit bij Montbéliarde 0,05 procent hoger is dan
bij Brown Swiss, in plaats van
0,20 procent lager. De modellen doorrekenen met dit
verschil van 0,25 procent is
ronduit belachelijk. Waar
men de productiecijfers van
de Brown Swiss vandaan
heeft benieuwt mij zeer.
Op basis van de punten 3 en 4
moet ik dan ook concluderen
dat argumenten onder dit artikel onjuist zijn. Dientengevolge zijn de conclusies in
mijn ogen onjuist.
Walter Liebregts

In Veeteeltforum geven lezers hun mening over actuele
onderwerpen of reageren zij op in Veeteelt verschenen artikelen. Reageren? Zelf een bijdrage leveren?
Schrijf de redactie van Veeteelt of e-mail: veeteelt@cr-delta.nl
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