Jubileumkeuring Esp elo
Anna’s uit stal Scheperboer drukken stempel op fokve edag
Espelo organiseerde dit jaar zijn veertigjarige jubileumkeuring. Henk en Jantina Scheperboer uit Holten maakte deze dag tot een memorabele door een
drievoudige overwinning bij roodbont.

E

en groot aantal foto’s sierde de binnenkant van de
tent op het terrein van de fokveedag in Espelo. Ter ere van
het veertigjarig jubileum van
deze keuring werden alle kampioenes van de afgelopen jaren, in dit geval figuurlijk, van
stal gehaald.
De oudere koeien mochten het
spits afbijten, waarbij de eerste
kampioene al snel bekend was.
In dit overwegend rode gebied
was slechts één rubriek oudere
zwartbonte koeien. De strijd
om het kampioenschap ging
uiteindelijk tussen Gerritje 11 (v.
Celsius) van Teun en Janna Stevens uit Holten en Beeldman Indiana RF (v. Trademark) van Bertus, Dieka en Erik Rensen uit
Holten. Beide koeien etaleerden sterke, goed aangehechte
uiers, waarbij Indiana een iets
hogere achteruieraanhechting

toonde. Gerritje stapte op sterke benen door de ring, maar
moest op ontwikkeling de wat
luxere Trademarkdochter voor
laten gaan.
Bij zwartbont jong ging de
kampioenstitel naar de onofficiële Stonehamdochter Heerenbrink Adema 69 van Jan, Jan en Irma Steegink uit Okkenbroek.
Deze op twee jaar en negen
maanden afgekalfde vaars
showde haar mooi ontwikkelde skelet en een sterke bovenbouw. Haar ondiepe uier met
correcte speenplaatsing en
sterke ophangband leverde
later op de dag ook het uierkampioenschap op. Adema
compenseerde haar mindere
beenwerk met haar indrukwekkende lengte en hoogtemaat. Reservekampioene Heerenbrink Marrie 22 (v. Jackpot),
eveneens van de familie Steeg-

Heerenbrink Adema 69 (v. Stoneham), kampioene jonge koeien
Productie: 2,09 88 2536 4,19 3,20 LW 101

Anna 170 (v. Meerkoet 72), senior- en algemeen kampioene
Productie: 4,03 458 13.060 4,44 3,83 LW 127
ink, deed weinig onder voor
Adema wat betreft lengte en
hardheid. De jeugdige Marrie
toonde op stand goed beenwerk dat in de stap wat krachtiger mocht zijn.

Driemaal Anna
Twee keer gingen Anna 170 (v.
Meerkoet 72) van Henk en Jantina Scheperboer uit Holten en
Jetje 29 (v. BevNick) van Teun en
Janna Stevens uit Holten de
strijd om het kampioenschap

met elkaar aan. Aan het begin
van de middag ontmoetten ze
elkaar voor het uierkampioenschap. Het kampioenslint ging
naar Anna 170, die een hoog
aangehechte, brede uier met
veel lengte en een correcte
speenplaatsing toonde. Tijdens
de kampioensverkiezing roodbont oud bleken Anna en Jetje
aan elkaar gewaagd. Een klein
onderscheid in uier en benen
maakte het verschil in kampioene en de reserve. Hoewel

Anna 209 (v. Impact), vaarzenkampioene
Productie: 2,01 190 4212 4,93 3,50 LW 106

beide dieren een best beenwerk toonden gaf, naast de uier, het drogere beenwerk van
Anna de doorslag.
Bij de kampioenskeuring roodbont midden stapte opnieuw
een Anna uit de stal van Scheperboer in de ring. Tulipdochter Anna 189 bracht door mooie
verhoudingen, veel lengte en
inhoud de tweede overwinning op naam van familie Scheperboer. Reservekampioene
Wieke 2 (v. Atlas) van Gerrit Veneklaas uit Holten had eveneens veel lengte en een beste
uier met hoge achteraanhechting. Jantina 115 (v. Lies Power)
van Gerrit Jan en Erwin Vorkink uit Holten werd eerder op
de dag met haar lange, goed beaderde uier al tot uierkampioene roodbont midden uitgeroepen. Jantina’s lichtere bouw
plaatste haar net na Wieke.
Bij de roodbonte vaarzen toonde Annie 46 (v. Kibo) van Gerrit
en Dianne Blankena uit Holten
zich van haar beste kant. Deze
zeer verse vaars had een correcte bouw en goede kruisligging.
Ze miste nog wat in openheid
waardoor ze genoegen moest
nemen met het reservekampioenschap. De kampioene
was weer een koe van Henk en
Jantina Scheperboer. Impactdochter Anna 209 was een
mooie, melktypische vaars, die
over beste benen ging. Met deze derde kampioene uit zijn
stal, de aanwijzing van Anna
170 tot algemeen kampioene
en het kampioenschap bij de
bedrijfsgroepen drukte Scheperboer zijn stempel op de
veertigste fokveedag in Espelo.
Christel van Raay

Koeiebloempjes
Wouter van der Weijden
van Stichting Centrum
voor Landbouw en Milieu:
’Een topproductie verdraagt
zich slecht met weidegang. Een
dag regen doet meteen de melkgift dalen. Dat kan een topsporter zich niet veroorloven, dus mogen de koeien steeds minder naar
buiten. Een verkeerd signaal,
want weidegang is belangrijk
voor het imago van de veehouderij.’ (O)
Ko van Ginkel, slachter te
Veenendaal:
’Ik ben een echte dierenvriend.
Daarom wil ik de beesten niet opjagen, ze moeten eerst bijkomen
van de reis.’ (AgD)

Jacob Chardon, KI-adviseur in Nieuw-Zeeland:
’In de farmaceutische industrie
zorgen patenten ervoor dat de
investeerder beloond wordt. In
de muziek- en filmindustrie zijn
copyrights en royalties algemeen
bekend. Op dezelfde wijze dient
de KI een weg te vinden om die
organisaties te belonen die extra
pogingen ondernemen om de
Holsteinkoe te bewaren als ultieme productiekoe voor de zuivelsector. Dit betekent dat KI-organisaties die genetica inzetten van
andere KI’s, royalties zullen moeten betalen.’ (HI)
Max van Tilburg, biologisch melkveehouder te
Hornhuizen:
’Het zal nog wel even duren voor
ik de melk weer op de biologische
markt kan afzetten. De markt
stabiliseert zich. Er is wel een
promotiecampagne, maar dat
geld kunnen ze net zo goed in de
Noordzee kiepen.’ (Ve)

Henk Jan Ormel, TweedeKamerlid voor het CDA :
’Stedelingen denken dat boeren
dierenkwellers zijn. Maar ik heb als
dierenarts gemerkt dat agrariërs
veel om hun dieren geven.’ (Tr)
Joost de Veer, veterinair
consultant:
’Je moet jezelf als boer steeds in de
positie van een net afgekalfde
vaars plaatsen. Die wil niet graag
naast een dominante koe liggen.’
(Ve)
Ko van Ginkel:
’Als het dier dood is, is het voor mij
geen dier meer, maar een product.
Vlees.’ (AgD)
Siem Jan Schenk, voorzitter
vakgroep Melkveehouderij
LTO:
’Als er één plek is waar melkveehouderij blijft, dan is dat wel Nederland. Ondanks de dure productiemiddelen in Nederland blijft de
druk tot groei onverminderd
groot. Nederland is kennelijk het
mooiste land te wereld om te melken.’ (Ve)

Ivo de Wijs, dichter en
radiopresentator:
’Voor elke koe in Nederland een eigen boom zal hebben, kunnen we
nog wel even voort met actievoeren.’ (VV)
Henk Hillegers, schrijver:
’Dat er nog relatief veel Groninger
blaarkoppen voorkomen is voornamelijk te danken aan de relatieve welvaart van de Groninger veehouder ten opzichte van die elders
in Nederland. Een welvaart die het
mogelijk maakt dat men per dier
met wat minder opbrengst tevreden is.’ (BV)

Wouter van der Weijden:
’De hoogste melkproductie per koe
zegt niets over de vraag hoe lang
de koe de topproductie volhoudt.
Het past dus eigenlijk meer bij topsport dan bij economie. En dat is
een verkeerd signaal, zeker in tijden van dalende melkprijzen.’ (O)
Henk Jan Ormel:
’Burgers hebben een oprechte zorg
om het welzijn van dieren, maar
ze hebben daarbij vaak een nostalgisch beeld van vroeger. Terwijl
vroeger echt niet alles beter was.
Koeien stonden de hele winter aan
een paal, in hun eigen urine.’ (Tr)
Henk Hillegers:
’Zolang er koppige Friezen blijven
bestaan zal ook het roodbonte
Fries-Hollandse vee zonder vreemde smetten blijven bestaan.’ (BV)
Erik Ormel, biologisch
melkveehouder te de Heurne:
’Als biologische melkveehouderij
moeten we uit de neerwaartse spiraal. Stel een ondergrens vast. Een
melkprijs van 40 eurocent per kg
is het absolute minimum voor een
eerlijk biologisch product.’ (EKO)
Joost de Veer:
’Koeien in de wei blijft natuurlijk
een mooi gezicht. Maar als je het
in veterinair opzicht bekijkt doet
weidegang ook heel veel verkeerd.
De koeien hebben een hoger celgetal aan het eind van het weideseizoen, een hoger ureumgehalte en
de conditie gaat achteruit. Onder
de huidige omstandigheden is
gras misschien niet het meest gezonde voer.’ (Ve)

Bronnen: Agrarisch Dagblad (AgD), Trouw (Tr), Veehouderij (Ve), Vroege Vogels (VV), Oogst (O), Holstein International (HI), Behouden vee (BV), Ekoland (EKO)
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