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Agribex/EK
Volle tribunes en mooie koeien. Het werd een

ver weg staat van wat er op grote internationale keuringen voorop
in de ring loopt.’

prachtige internationale keuringsdag, maar niet
Ringpresentatie

voor Nederland en België, die in de zwartbontkeuringsring de jury niet konden overtuigen.

B

russel, zaterdagmiddag 14 februari. De stemming is gelaten
onder de Nederlandse verzorgers. Ook onder de eigenaren
van deelnemende koeien is de sfeer ronduit mat. Geen prijzen,
geen rubriekswinnaars en een laatste plaats in de landengroepwedstrijd. De conclusie aan het eind van de keuringsdag van het
Europees kampioenschap komt hard aan: de Nederlandse koeien
telden niet mee in de strijd om de titels. ‘Wanneer we maar één rubriekswinnaar hadden gehad, dan was dat in ieder geval goed geweest voor het moraal’, vertelt een vermoeide en teleurgestelde
hoofdinspecteur Arie Hamoen. Hij beseft ook dat het zwartepietenspel is begonnen. Lag de teleurstellende prestatie aan de koeien? Waren de juiste dieren geselecteerd? Was het de jury? Of moet
de oorzaak worden gezocht in de manier van presenteren van de
koeien? Hamoen zucht. ‘Ik durf de stelling aan dat elke selectiecommissie acht van de tien dieren die hier nu staan, ook geselecteerd had. Wat de presentatie betreft, kan ik alleen maar zeggen
dat we de koeien zo hebben klaargemaakt zoals volgens de reglementen toegelaten is. Misschien moeten we inderdaad de conclusie trekken dat het Nederlandse fokdoel, en daarmee onze koeien,
Lady (r.) en Doriana (l.) winnen in middenklasse

Over de presentatie van de dieren werd in Brussel veel gediscussieerd. In vergelijking met andere landen zaten de uiers, en met name de achteruiers van de Nederlandse deelneemsters minder vol.
Uiers oppompen, spenen kunstmatig rechtzetten en ruglijnen
Tabel 1 – Uitslag EK zwartbont
naam
rubriek 1 (8 deelneemsters)
1 Sabbiona Pascia
7 Jachette de l’Herbagère
8 Tonnerre du Routeu
rubriek 2 (8 deelneemsters)
1 Mosstown James Romulet
6 Wilhelmina 358
8 Wiersma 576
rubriek 3 (5 deelneemsters)
1 Porcilo Fawn James
2 Astreduc de Bois Seigneur
4 Dora 380
rubriek 4 (9 deelneemsters)
1 Lady
7 Cherrywood Tina
8 Tela
rubriek 5 (8 deelneemsters)
1 Al-Pe Doriana
5 Wilhelmina 336
7 IJsselvliedt Roza 50
rubriek 6 (6 deelneemsters)
1 Kilwarden Storm Vixan
4 Norine
6 Imperatrice d’Horimetz
rubriek 7 (11 deelneemsters)
1 Sabbiona Fucina
7 Quenelle du Routeu
10 IJsselvliedt Roza 137
rubriek 8 (13 deelneemsters)
1 Quintana Melisa Grand
7 Betje 131
8 Neeltje 240
11 Perbleu
12 Rosi
13 Geertje 289
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Lee
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Nederland
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Storm
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Nederland

Iers-Spaanse Quintana Melisa Grand gekroond tot algemeen kampioene
plakken, het waren de gesprekken van de dag. De ontwikkeling op
het gebied van koeien prepareren heeft niet stilgestaan en ook het
voorbrengen in de ring lijkt meer en meer werk van professionals.
‘We hebben van elke rubriek de nummer twee, de nummer vijf en
de latere kampioenes bij het verlaten van de ring via echoscopie
laten controleren door een dierenarts. Ik heb de mondelinge toezegging gehad van deze dierenarts dat hij niets verdachts heeft opgemerkt’, vertelt Mathieu Meers, secretaris-generaal van de show
in Brussel. Bewijzen voor ongeoorloofde praktijken zijn er niet.
Maar de discussie of de voorbereidingen niet te ver zijn doorgeslagen werd aangewakkerd bij de bekendmaking dat de Italiaanse
deelneemster Campanola James Gisley via een spuitje is ingesla-

pen. In de keuringsring speelde ze met een laatste rubrieksplaats
geen rol, maar een fikse uierontsteking – koudvuur, en dat heeft
volgens de Italiaanse inspecteur Pia Zamboni niets te maken met
preparatie – werd de Jamesdochter fataal.
In de keuringsring werd vanaf de start bij zwartbont direct duidelijk welke lijn het Britse jurylid Philip Davies aanhield. Hij stak
zijn voorkeur voor fijnheid van bot en achteruieraanhechting
niet onder stoelen of banken. Ook sprak hij regelmatig over het
belang van een goede ‘ringpresence’, uitstraling in de ring, en kon
een fraaie beadering op de uier op veel waardering rekenen. Sabbiona Pascia (v. Lee) uit de bekende Italiaanse fokstal Sabbiona was
zo’n vaars die veel vrouwelijke uitstraling bezat. Pascia bezat een

Arie Hamoen: ‘In de selectie hebben we meer nadruk gelegd op frame dan op achteruiers’
‘De hele week was het al duidelijk dat er flinke concurrentie
zou zijn. Ieder land had topkoeien naar Brussel gebracht
waarvan sommige in de loop van de week erg veranderden.
Na dit EK zullen er wel stemmen opgaan om ons af te vragen of we niet meer de grenzen moeten opzoeken van wat
toelaatbaar is. Wij hebben onze koeien naturel klaargemaakt.Toch moeten we ook de conclusie trekken dat de
achteruiers niet zo hoog en breed waren als die van de con-

currentie. In de selectie hebben we dit jaar meer nadruk gelegd op frame. Verder hebben we kunnen zien dat deze
show in Brussel steeds verder afstaat van het fokdoel in
Nederland. Veterinair staat deelname al ter discussie,
maar na de jongste show zal de discussie over deelname wel
weer oplaaien. Natuurlijk moeten we ons een goed verliezer
tonen. De resultaten zijn absoluut een domper.’

Ierland en Italië verdelen de titels tijdens Europees kampioenschap in Brussel
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Ierse cowfitter Dennis O’Neill: ‘Het was in ons voordeel dat de jury minder op het beenwerk lette’
‘De koeien zijn per vliegtuig vanuit Ierland
hierheen gekomen, een reis van 38.000 euro.
Daarna hadden we met de hele ploeg nog
een week om ze zo goed mogelijk op de keuring voor te bereiden. Iedereen komt mij feliciteren, omdat ik de meeste koeien heb voorgebracht. Eigenlijk is het een verdienste van het hele team; het is zo
belangrijk dat je goed kunt samenwerken. Daarnaast hadden we heel
goede koeien tot onze beschikking en geluk met de jurering. Het was in
ons voordeel dat de jury minder op het beenwerk lette.’
Italiaanse Pascia pakt overwinning bij de vaarzen
strak aangehechte, beknopte uier, die in de finaleronde zo vol zat
dat de ophangband minder goed zichtbaar werd. Ze was weliswaar minder groot en gerekt dan de Ierse Mosstown James Romulet (v.
James) van Winston McCandles, maar Pascia’s fijnheid van bot en
sterke uier brachten haar de zege.

Toch een Duitse kampioene
Dat uiers perfect gevuld, aangehecht en beaderd moesten zijn
voor een toppositie bewees Porcilo Fawn James van de Spanjaard
Ganaderia Porcilo. In het beenwerk, met name in de koten, liet ze
wel steekjes vallen, maar dankzij haar hoog opgehangen uier
wees ze in de rubriek Astreduc de Bois Seigneur van Eddy Pussemier
uit het Belgische Ophain-Bois-Seigneur naar de tweede positie. Op
beenwerk legde jurylid Davies nauwelijks nadruk en dat was
merkbaar toen hij Lady (v. Storm) de rubriekszege gaf in de strijd
om de middenklasse. Op papier was de in uier imponerende koe
eiegndom van Johan Grosspotzl uit het Oostenrijkse Sigharting.
Maar wie de internationale keuringen de afgelopen tijd heeft gevolgd herkende in Lady de algemeen kampioene van de WEUshow vorige maand in het Duitse Oldenburg. Het Duitse stamboek
had besloten om vanwege veterinaire regelgeving niet met individuele koeien af te reizen naar Brussel. Daarmee kwam er geen vervolg aan de succesreeks van Wiesenfeld Maryam, die vier jaar geleden kampioen werd.
De melktypische Al-Pe Doriana (v. Al-Pe Bell Rex Quartz) won dankzij haar sterke ophangband de volgende rubriek. Doriana, van de
Italiaanse Beltraminobroers uit Buriasco, was een koe van het
vrouwelijke, slanke type zoals jurylid Davies ze graag zag. Fijn en
plat in het bot, met superdroog beenwerk en een mooie flank en
ranke hals. Ze kreeg in de finale het reservelint omgehangen om-

dat ze het hoofd moest buigen voor de vaste uier van de Oostenrijks-Duitse Lady.

Iers gefokte kampioenen
Twee rubriekszeges in de seniorenklasse kwamen op naam van
Ierland. Kilwarden Storm Vixan, een gerekte, zwarte Stormdochter
van Brochan Cocoman, toonde een sterke ruglijn en etaleerde veel
stijl. De andere Ierse rubriekswinnaar was eind vorig jaar al gekroond tot Iers nationaal kampioene en luisterde naar de naam
Quintana Melisa Grand. De Granddochter was als vaars gekocht in
Spanje, won als tweedekalfskoe de internationale keuring in het
Italiaanse Verona en stond er nu als achtjarige derdekalfskoe oppermachtig voor. ‘Op Melisa na waren alle Ierse koeien in Brussel
minimaal twee generaties Iers gefokt’, ontzenuwde Kevin Dillon,
directeur van het Ierse stamboek, de geruchten dat Canadese koeien deel uit zouden maken van het Ierse team. Melisa behoorde aan
een drietal eigenaren en combineerde forse lichaamsmaten met
sterk beenwerk en een lange, gedegen opgehangen uier. Het programmaboek gaf een laatste kalfdatum van voorjaar 2001 aan,
maar dat klopte niet volgens Dillon. ‘Afgelopen zomer kalfde ze
van een embryo, daarom is dat niet goed geregistreerd.’
De Spaans gefokte Melisa kreeg in de finale nog flink tegenstand
van de solide gebouwde Leedochter Sabbiona Fucina. Fucina was alweer een fraai fokproduct uit de Italiaanse Sabbionastal en toonde
veel breedte in skelet en achteruier. Philip Davies week echter niet
af van zijn keuringslijn. Hij beëindigde zijn internationale optreden door te kiezen voor de grotere, slankere Melisa uit Ierland.
Jaap van der Knaap

Mathieu Meers: ‘Nog te vroeg om voor het volgende EK de IBR-vrije status aan te houden’
‘Voorafgaand aan de show is gesteld dat de grote landen in zes van de zeven
klassen aanwezig moeten zijn. Dat niet ieder land zich daaraan heeft kunnen houden is mij niet bekend, maar het zal vooral te maken hebben met uitvallers en het aantal beschikbare reservekoeien. Ik denk dat
we daar volgende keer wat soepeler mee om moeten gaan.’
‘De deelnemende dieren moeten in Europa zijn geboren. Dat
is voor ons moeilijk te controleren. We leggen die verantwoordelijkheid neer bij de stamboeken van de landen. Dat er een
Duitse koe voor Oostenrijk meedoet, tja, dat is moeilijk te
voorkomen omdat fokkerij steeds internationaler wordt. Ik

40

februari 2 2004

heb begrepen dat Frankrijk een klacht wil indienen vanwege oneerlijke
preparatie van dieren. We hebben daarop gezegd dat we klachten schriftelijk willen ontvangen en aan de hand daarvan beslissingen zullen nemen.
Tot een dag na de show heb ik nog geen klacht ontvangen.
Of het EK nog doorgaat wanneer er meer landen van deelname afzien vanwege veterinaire regelgeving? De volgende EK
zal niet IBR-vrij zijn, daarvoor is het nog te vroeg en dan zouden we andere niet-IBR-vrije landen uitsluiten. We gaan deze
show gewoon goed evalueren en daarna zullen we wel conclusies trekken.’

