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pioenen van de HHH-show en CR Delta Oost Show in het Nederlandse team leek ook daar niet het manco te liggen. Nee, feit was
dat de Zwitsers terecht en met overmacht wonnen.

De Nederlandse Tulipe en Reina kwamen er niet
aan te pas. Nederland en België kregen op het EK

Landenstrijd formaliteit
Zwitsers onderonsje

een koude douche. De Zwitserse koeien pakten

Al in de eerste rubriek stelden de bergkoeien nadrukkelijk hun
kandidatuur. De jeugdige Noël Rubens Golinda (v. Rubens) van
Christophe Noël uit Vuissens en Landins Safety Calanka (v. Safety)
van Paul Ecoffey uit Ruyeres-Treyfayes vochten gezamenlijk een
duel uit, dat in het voordeel van Calanka eindigde. Ze gaven de robuuste Belgische vaarzenkampioene Grace des Grands Trix (v. Stadel) van Hubert Broers uit Gomze-Andoumount het nakijken.
In de tweede rubriek kwamen de Nederlandse en Belgische koeien
er al evenmin aan te pas. Geuecke plaatste de tweedekalfs Sunnibel
Vision Ladie (v. Granduc Vision) van Andrey en Sudan Association
uit Le Pâquier-Montbany op kop. De Visiondochter presenteerde
een hoge achteruier en bewoog zich soepel door de ring. Haar donkerrode frame toonde een mooiere mengeling van kracht en
melktype dan bij de nummer twee Elored (v. Red Marker) van André Rebetez uit Maufaucon. Die moest nog wel moeite doen om
zich Tolicieuse (v. Bell Tom) van Herman en Ria Schrijver uit Terwolde van het lijf te houden. De Nederlandse Bell Tomdochter oogde
frisser dan tijdens haar winnende optreden op de CR Delta Oost
Show in januari. Toch had ze pech. Als enige vaars moest ze het in
haar klasse opnemen tegen louter tweedekalfskoeien. Op grond
van haar netter afgewerkte frame en strakkere bovenlijn was een
plek boven Elored verdedigbaar, maar de jury besliste anders.
De finale eindigde in een Zwitsers onderonsje. De erfenis van de
Nederlandse Sabina 17 kwam in het bezit van Ladie. Voornamelijk

alle titels, inclusief de winst in de landengroep.

V

ier maal op rij won de Duitse roodbontequipe goud in de landenwedstrijd; vier maal op rij sleepte Nederland het zilver in
de wacht. Door het afzeggen van de Duitse deelname aan het EK
2004 – vanwege veterinaire redenen – lag de weg open voor een
Nederlandse overwinning. Immers, op de vier voorgaande Europese shows was Nederland steevast vóór België en Zwitserland
geëindigd. Maar het liep heel anders: het onverwacht sterke acteren van de Zwitserse ploeg gooide roet in het eten. Zwitserland leverde zeven van de acht finalisten en eiste bovendien de titel in de
landenwedstrijd op. Kwam die prestatie dan helemaal uit de lucht
vallen? Allerminst. Al in 1996 maakte de overwinning van Swatchdochter Jessica en Razordochter Sarina bij de roodbonte junioren
duidelijk dat de Zwitserse veehouders vooruitgang boekten. Twee
jaar later, in 1998, bracht Zwitserland nog een groep gehoornde
koeien in de ring in Brussel, destijds de meest uniforme groep met
beste uiers en benen. Ten opzichte van Nederland en Duitsland
schoot het Zwitserse team toen nog te kort in melkopdruk, maat
en inhoud. Juist op dat punt hebben de Zwitserse roodbontfokkers
in de tussentijd niet stilgezeten. Zwitserland leverde nu roodbonten met extra formaat, met meer breedte- en lengtematen en opvallend hoge achteruiers. Minder goed scoorde de Zwitserse delegatie voor kruisligging en voorspeenplaatsing, maar juist aan
die onderdelen hechtte de consequent jurerende Duitser Georg
Geuecke minder waarde.
Speelde de grote invloed van de Amerikaanse keuringsvedette
Stookey Elmpark Blackrose in de stambomen van de Zwitserse
koeien – via haar zoon Red Marker en haar (half)broers Swatch en
Redstar – misschien een rol? Of schortte het aan de presentatie in

Zwitserse Plattery Galante volgt Andia op als algemeen kampioene
de ring? Enkele Nederlandse veehouders hadden moeite hun koeien in de ring in het gareel te houden – het zal de discussie over het
invoeren van professionele geleiders op doen laaien – terwijl de
Zwitserse koeien juist een toonbeeld van rust waren. Hadden
Nederland en België dan niet de juiste koeien geselecteerd? Met de
kersverse Belgische kampioenen in de equipe en een aantal kam-

Coen van Zanten uit Lelystad: ‘Dik tevreden met de tweede plaats in de rubriek’
‘Ik zag dat de jury in voorgaande rubrieken zo op macht
keurde, dat ik ervan uitging dat we geen kans maakten.
Vervolgens liep ik zo lang voorop dat het echt spannend
werd. Bij het opstellen bleef ik vanwege het verschil in hoogtemaat zoveel mogelijk bij die Zwitserse koe uit de buurt.
Die grotere koeien tonen automatisch meer macht. Onze

vanwege de hogere achteruier verwees ze Calanka met haar
mooie frame naar de reservepost.

Ria meet 1,51 meter, voor mij is dat groot genoeg. Met nog
grotere koeien krijg je problemen in de ligboxenstal. Uiteindelijk werden we door de nauwe achterspeenplaatsing
tweede geplaatst. Het was tot aan het einde toe wel heel
spannend, maar ik ben dik tevreden met de tweede plaats
in de rubriek.’

Zwitserse Sunnibel Vision Ladie wint juniorentitel

Bijna slaagde Zwitserland er in ook de finale bij de senioren volledig naar eigen hand te zetten, maar de Nederlandse Ria 27 van
Coen en Leny van Zanten uit Lelystad voorkwam dat. In de oudste
Tabel 1 – Uitslag EK roodbont
naam

vader

land

rubriek 11 – junioren (6 deelneemsters)
1 Landins Safety Calanka
Safety
2 Noël Rubens Golinda
Rubens
3 Grace des Grands Trix
Stadel
4 1836
Rubens
5 Barendonk Wilma 140
Stadel
6 Hiddink Tulipe 76
Stadel

Zwitserland
Zwitserland
België
België
Nederland
Nederland

rubriek 12 – junioren (8 deelneemsters)
1 Sunnibel Vision Ladie
Vision
2 Elored
Red Marker
3 Tolicieuse
Bell Tom
4 Soetten Botter Allmacht 8
Stadel
5 Jozine
Happy Dream
6 Grashoek Vrije Tulp
Kelvin
7 Suzan
Stadel
8 Laster
Laurens

Zwitserland
Zwitserland
Nederland
Nederland
België
Nederland
België
België

rubriek 13 – senioren (8 deelneemsters)
1 Plattery Galante
Rubens
2 Menoud Red Brigitte
Mars
3 Agine
Swatch
4 Shauni
Reyno
5 J&G Lena 53
Winluke
6 Lieske
Stadel
7 Trezebees
Stadel
8 Maly 90
Koerier 114

Zwitserland
Zwitserland
Zwitserland
België
Nederland
België
België
Nederland

rubriek 14 – senioren (8 deelneemsters)
1 Morandale Chicoutimi
Pickel
2 Ria 27
Tulip
3 Bachmann Hoya Kander
Hoya
4 Doortje 2370
Bevnick
5 Sissi
Hans
6 Hiddink Tulipe 15
Jubilant
7 Reina
Tulip
8 Koery
Koerier 104

Zwitserland
Nederland
Zwitserland
Nederland
Zwitserland
Nederland
België
België

Bijrol voor Nederland en Belg ië tijdens Europese roodbontstrijd

Zwitserland o p grote hoogte
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Belgische equipe pakt brons

Zwitserse roodbontploeg zegeviert

Markus Gerber, hoofd selectie Zwitsers roodbont: ‘Ik was graag de competitie met Duitsland aangegaan’
‘Vergeleken met vier jaar geleden is de Holsteinisatie binnen
het Zwitsers roodbontras duidelijk merkbaar. Ik was met
deze koeien graag de competitie met Duitsland aangegaan,
het niveau van onze koeien is beduidend beter geworden. Als
voorbereiding op onze selectie hebben we werkelijk alle keuringen bezocht. Het belangrijkste criterium was de hoogtemaat van de koeien. Onder de 1,50 meter viel een koe in
ieder geval af. Daarnaast hebben we naar de productie
gekeken. Voor vaarzen minimaal 7000 liter, tweedekalfs-

Nederland op tweede plek
rubriek stond de uiterst functionele Tulipdochter lange tijd op de
eerste plaats. Toch schoof Geuecke op het laatste moment Morandale Chicoutimi van François Morand uit Vuadens omhoog. De dochter van de Zwitserse stier Pickel was met haar mooie middenhand
een maatje te groot voor Ria, maar ook de betere achterspeenplaatsing plaatste haar volgens Geuecke in het voordeel.

koeien minimaal 7500 liter, maar dat was eigenlijk meer uit
commercieel oogpunt. Na het selecteren was het nog het
moeilijkste om de veehouders te overtuigen hun koeien af te
staan. In totaal zijn de koeien zes weken van het bedrijf. Een
week voor het EK hebben we alle koeien samengebracht om
de definitieve beslissing te nemen. Daarna staan ze een aantal dagen in Brussel en wanneer ze terugkomen houden we
alle dieren vier weken in quarantaine op een apart bedrijf.
Maar met deze resultaten is dat zeker de moeite waard.’

De seniorkampioenen haalde Geuecke uit een andere rubriek. De
enorm krachtige en toch melktypische Marsdochter Menoud Red
Brigitte van Bernard Menoud uit Môtiers beschikte over een hoge
achteruier, maar was even week in de koten en toonde een vlak
kruis. Op die onderdelen deed de robuuste, moderne Plattery Galante (v. Rubens) van Christian Menoud uit Romanens het beter.
Daarnaast etaleerde de Rubensdochter veel lengte, een beste bovenbouw en mooie overgangen. ‘Zo zie ik Holsteinkoeien het
liefst’, complimenteerde Geuecke de Rubensdochter. Hij bekroonde Galante met de titel. Over het algemeen kampioenschap
hoefde het Duitse jurylid niet lang na te denken. Resoluut koos hij
voor Galante, die daarmee de Duitse Andia opvolgde.
En de landenstrijd? Dat werd een formaliteit. De zware Zwitserse
delegatie won afgetekend. Spannender was de strijd om de tweede
plek. Voor Nederland traden Doortje 2370, J&G Lena 53, Ria 27 en
Tolicieuse aan, voor België Suzan, Trezebees, Jozine en Grace des
Grand Trix. Het Deense, Duitse en Franse jurylid kozen voor
Nederland, opnieuw niet meer dan een tweede plaats.
Inge van Drie

René Lubberdink: ‘Nog nooit een groep gezien met zulke hoge achteruiers’
‘Halverwege de week zag ik al dat we een zware dobber zouden krijgen aan de Zwitserse delegatie. Zwitserland heeft een
iets ander type roodbontkoe gefokt dan Nederland. De Zwitserse koeien zijn qua kruisligging anders en hebben iets meer
formaat, misschien nog afkomstig uit het Fleckvieh. Ik heb ook
nog nooit een groep gezien met zulke hoge achteruiers. Zwitserland heeft natuurlijk al jarenlang behoorlijk op uiers gelet
en sowieso zijn de Zwitsers iets meer exterieurmensen dan de
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Nederlanders. De jurering kon ik goed volgen, maar ik zou zelf
andere accenten hebben gelegd. Kruisligging en voorspeenplaatsing zijn voor mij essentiële punten. Ook had ik niet een
koe een plaatsje laten zakken vanwege achterspeenplaatsing,
zoals het Duitse jurylid deed bij Ria 27. Over de koeien die we
mee hebben genomen ben ik tevreden. Welke koeien hadden
we anders moeten kiezen? Zeker Tolicieuse, Doortje, Ria en
Lena hebben het goed gedaan.’

