Veel nieuwko mers
Lord Lily en Stadel hofleveranciers tijdens individuele keu ring op CR Delta Oost Show

de reservetitel bij de senioren.
Zowel bij roodbont als bij
zwartbont doen relatief veel
onbekende koeien mee aan de
show. Sommige daarvan schitterden al wel op regionale
shows, maar vielen op grote
shows nog niet in de prijzen.

naam, woonplaats
zwartbont
Johan van Beek, Teteringen
Harm Albring, Drouwenermond
Albert van Burgsteden, Een
Ad Wouters, Grijpskerke
Kees Kortleve, Noordeloos
Lieven Ryckewaert, Harelbeke (B.)

Duorol voor speakers

Relatief veel nieuwe namen prijken in de catalogus. Met ruim tweehonderd
koeien en negen dochtergroepen biedt de CR Delta Oost Show een interessant
programma. De oude koeien bijten het spits af, de dochtergroepen van
Flevozon Lux Timer en Oudkerker Reno zorgen voor de afsluiting.

V

ijf jaar hebben de veehouders in het oosten van
het land er op moeten wachten, maar 14 januari is het zover. Dan vindt er opnieuw een
CR Delta Oost Show plaats.
’We zouden in januari 2002
weer aan de beurt zijn, maar
toen konden we nog niet van
start vanwege de nasleep van
MKZ’, vertelt Gerard van Logtestijn, regiomanager van CR
Delta Oost. De voorbereidingen voor de show zijn in volle
gang. De selectie van de individuele dieren is net afgerond
en ook de te tonen dochtergroepen (tabel 1) zijn bekend.
De show gaat ’s morgens van
start met de individuele keuring, waarvoor 18 rubrieken
gemaakt zullen worden. ’In
1999 hadden we nog 21 rubrieken, maar 18 past beter in
het toch al volle ochtendpro-

gramma’, stelt Van Logtestijn.
In totaal doen 202 dieren mee
aan de individuele keuring: 88
roodbonten en 114 zwartbonten. Ook dat aantal ligt iets lager dan vijf jaar geleden. ’We
hebben de selectiecommissies
gevraagd scherp te selecteren.
Het aantal bedrijven is in vijf
jaar tijd immers ook behoorlijk afgenomen.’
De oudere koeien bijten ’s
morgens het spits af. De kampioenskeuring, waarbij met
het bordjessysteem wordt gewerkt, vindt pas plaats nadat
alle rubrieken zijn afgerond.
De organisatie van de Oostshow heeft er bewust voor gekozen om niet — zoals op
andere shows — de kampioenskeuring van de vaarzen al
halverwege de morgen plaats
te laten vinden. ’Dat hebben
we vooral voor het publiek

Tabel 1 – Dochtergroepen
naam

vader

m.v.

zwartbont
Horst Harry
De Rith Chassee
Sand-Hill Delta Nevada
Southland Ronny
Flevozon Lux Timer

Ronald
Novalis
Novalis
Ronald
Luxemburg

Jabot
Jabot
Cash
Bellwood
Celsius

roodbont
Kian
Ferdinand
Oudkerker Reno
Beautiful
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Andries
Clara’s Orkan
Power
Jubel
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Sunny Boy
Pigeonwood
Jabot
Sunny Boy

DPS

ext.

+346
+302
+239
+212
+198

109
108
110
109
110

+396
+246
+225
+224

108
107
113
109

gedaan’, geeft Van Logtestijn
aan. ’Veel veehouders missen
die kampioenskeuring anders. Dat vind ik jammer.’
Het animo voor de show in
Zwolle is groot, vindt Van Logtestijn. ’Veehouders hebben
er behoefte aan om rond
mooie koeien bij elkaar te komen. Bovendien is het enthousiasme in onze regio voor dit
soort activiteiten sowieso
hoog. Kijk maar eens hoeveel
fokveedagen er hier afgelopen
zomer nog zijn georganiseerd.’
Heeft de HHH-show in december nog invloed gehad op het
aantal deelnemers? ’We hadden het idee dat het invloed

naam, woonplaats

aantal dieren

zwartbont
Mts. Van de Haar, Den Velde
Fa. De Jong, Buren
J. Arkink, Bornerbroek
Fam. Van ’t Hof, Oosterwolde
De Schothorst, Lelystad
E. Puttenstein, Wezep

6
5
5
4
4
4

roodbont
J. Hoegen, Garderen
Mts. Van Zanten, Lelystad
Mts. Veneklaas-Slots, Zeyerveld
VOF Lammers, Welsum
G. J. Klein Teselink, Harfsen
Mts. Gijmink-Stokreef, Nieuwlande

4
3
3
3
3
3

Tabel 2 – Grootste inzenders
zou hebben, maar het blijft beperkt. Er zijn maar een paar
deelnemers die hebben afgehaakt, de meeste gaan gewoon naar beide.’
Van Logtestijn noemt als voorbeeld de familie Van ’t Hof in
Oosterwolde. ’Op de HHHshow staan ze met negen dieren in de catalogus, voor de

Tulipe 15 opnieuw geselecteerd voor CR Delta Oost Show
Oostshow zijn er zes geselecteerd.’
De Stouwdamshoeve is ook
één van de bedrijven die bij zowel zwartbont als roodbont
meedingen naar de prijzen.
Dat doen ook Jan Hoegen uit
Garderen, Jos en Ingrid Knoef
uit het Overijsselse Geesteren
en maatschap Brons uit Terschuur. De grootste inzending
bij zwartbont (tabel 2) komt

van Gert-Jan en Gineke van
der Haar uit den Velde; zij nemen zes dieren mee naar
Zwolle. Bij de vijfkoppige delegatie van Jan Arkink uit Bornerbroek horen twee Jestherdochters uit Does 69. Deze
Lord Lilydochter kocht Arkink
met het geld dat hij won in
het televisieprogramma ’Kans
van je leven’.
Jan Hoegen uit Garderen
stuurt de meeste inzendingen
bij roodbont: vier in totaal.
Aan de roodbontkeuring doet
ook een zestal veehouders uit
het noorden van het land mee.
Van de vaderdieren levert
Lord Lily bij zwartbont met 19
dochters veruit de grootste
bijdrage (tabel 3). Met 16 dochters eist Stadel die positie bij
roodbont op.
Van de titelwinnaars uit 1999
heeft alleen Hiddink Tulipe 15
(v. Jubilant) van Henk en Ineke
Vrielink uit Laren opnieuw
een plaats in de catalogus gekregen. Tijdens de voorgaande editie veroverde de inmiddels negenjarige Tulipe
In 1999 trok de Oostshow
5000 mensen

’Koe in Zicht’ is het thema dat
de organisatie aan de show
heeft meegegeven. ’Dat kun je
op twee manieren opvatten:
als koe in beeld en als inzicht
in de koe. We willen de koe nadrukkelijk centraal stellen’,
geeft Van Logtestijn aan. Dat
komt onder meer tot uiting in
het door ABCTA gesponsorde
intermezzo, dat plaatsvindt
tijdens de dochtergroepenshow in het middagprogramma. Negen dochtercollecties
maken hun opwachting in de
ring. Voor alle vijf zwartbonte
groepen geldt Zwolle als podium voor hun debuut, bij roodbont toont Oudkerker Reno
voor het eerst een dochterformatie. Voor Kian is het in
Zwolle alweer de derde keer
dat hij in de schijnwerpers
staat, terwijl Beautiful voor de
tweede keer optreedt. CBU
Ferdinand laat in de IJsselhallen voor het eerst dochters uit
Tabel 3 – Meest voorkomende
vaderdieren
naam vader

aantal dochters

zwartbont
Lord Lily
Rudolph
Lucky Leo
Addison
Jesther
Amor
Sunny Boy
Major
Archibald

19
9
7
4
4
3
3
3
3

roodbont
Stadel
Tulip
Koerier 114
Ferdinand
Lentini
Rubens

16
12
3
3
3
3

zwartbont aspirant
Gerrit-Jan ten Holte, Didam
Ard Gunnink, Hardenberg
roodbont
Ron Timmermans, Moergestel
Ludo Vermeiren, Sint-Lenaarts (B.)
roodbont aspirant
Ernst-Jan Mensink, Westerhaar
André Lutke Willink, Geesteren (Gld.)

Tabel 4 – Juryleden
de fokperiode zien. De dochtergroepen van Flevozon Lux
Timer en Reno zullen als laatste de ring betreden om vervolgens in de ring opgesteld te
worden. ’Op grond van wat de
selectiecommissie zegt, denken we op dit moment dat die
groepen de mooiste afsluiting
vormen.’
Anders dan tijdens het Open
Deltahuis in Rijen blijven de
dochtergroepen in Zwolle
steeds in beweging. ’Met een
grote tribune is het niet interessant ze stil te zetten. Dan is
er altijd een groep die weinig
ziet.’
Zowel tijdens het dochtergroepengedeelte als bij de individuele keuring treden José
Buijs en Gerard Nijland in een
duorol op als speaker. ’Afwisselend houdt steeds één
zich bezig met de technische
toelichting en geeft de ander
extra informatie eromheen.’
In 1999 trok de Oostshow
ruim vijfduizend bezoekers.
Op welk bezoekersaantal rekent Van Logtestijn nu? ’Het is
een uitdaging om die vijfduizend weer te halen. Als het
weer goed is, moeten we dat
kunnen redden.’
Inge van Drie
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