Wonder Wish mag bl ijven
Stadel verstevigt overwicht in Vlaamse exterieurrank ing
Stadel bevestigt zijn reputatie van het fokken van mooie koeien in de
jongste Vlaamse exterieurstatistieken. Roodbontdochter Wonder
Wish mag zich met haar 92 punten in het afgelopen boekjaar de
schoonste roodbonte van Vlaanderen noemen.

‘N

ee, dat klopt, ze was in juni
drachtig van Stadel, maar sinds
drie maanden is ze drachtig van Taco.’ Luc
Haesen uit Dilsen, eigenaar van de hoogst
ingeschreven roodbonte Vlaamse koe in
het jongste boekjaar, neemt de verwarring snel weg. Wonder Wish (v. Karnvilla
Redhot) kwam in het juninummer van
Veeteelt al even in de schijnwerpers vanwege de opwaardering van haar status
naar excellent en ze was op dat moment
drachtig van Stadel.
‘Op een dag zagen we haar tochtig. De
veearts constateerde dat haar vrucht van
Stadel was versteend’, zegt Haesen spijtig. Hij zag hierin geen reden om Wonder
Wish af te voeren. ‘We hebben haar tochtig laten spuiten, zodat de vrucht er af zou
komen, en haar later geïnsemineerd met
Taco. Een ander dier was wellicht vertrokken, maar voor een 92-puntenkoe heb je
iets meer over.’
Haesen beschikt uit een eerdere spoeling
nog wel over een drie maanden oud Stadelkalf uit Wonder Wish. Zal zij de dominante positie die Stadel inneemt bij de
jongste exterieurstatistieken nog gaan
versterken? Stadel beheerste vorig jaar
het vaarzenklassement al, maar dringt
dit boekjaar ook door tot de hoogstgepunte koeien. De Stollbergzoon tekent bij
drie van de twintig koeien en drie van de
zeven vaarzen voor het vaderschap.

der Wish zo goed in de smaak viel, spoelden we haar moeder nogmaals met Redhot.’ De twee volle zussen van Wonder
Wish die daar uit voortkwamen, zijn volgens Haesen prima koeien, maar ze kun-

Wonder Wish (v. Karnvilla Redhot) leidt
het roodbontklassement

Tabel 1 – Roodbonte koeien ingeschreven met minimaal 89 punten AV (1 april 2003-31
augustus 2004)
naam

vader

m.vader

ontw. type uier ben.

Wonder Wish
Sara
Reina
Rosella
Bora
Nelly
Goziena
Stella
Shauni
Siki
Jenny
Koery
Leida
Suzan
Reini
Delphine
Soerier
Elly
Sulia
Finesse

Redhot
Aero Martijn
Tulip
Cliffhanger
Delco
Allure
Power
Koerier 104
Reynold Jano
Aero Martijn
Bevnick
Koerier 104
Tulip
Stadel
Stadel
Stadel
Koerier 114
Omega
Reuben
Bevnick

Showman
92
Rudi
91
Clara’s Orkan 85
Milestone
88
Centra
90
Orkan
89
Jubilant
92
Liza’s Caveman 91
Moonlike
92
Gonda 14 Jub. 91
Kid
92
Ruby
89
Clara’s Orkan 87
Liza’s Caveman 91
Lucky
90
Dch 79
90
Gullit
89
Heithor
90
Rudi
90
Allure
90

93
92
89
89
93
90
94
89
92
89
94
89
89
91
90
89
90
89
89
90

93
89
93
91
91
90
89
89
88
88
87
90
89
88
88
88
88
87
86
87

88
92
87
89
84
90
88
92
90
90
89
88
85
89
89
89
87
90
90
89

AV

eigenaar

92
91
90
90
90
90
90
90
90
90
90
89
89
89
89
89
89
89
89
89

J. en L. Haesen, Dilsen
W. Volckaerts, Schriek
M. Van Nevel, Beernem
J. en L. Haesen, Dilsen
M. Bonhomme-Langens, Bree
R. en J. De Craene, Evergem
J. en J. Kinschots, Meer
J. Aerts, Minderhout
R. Dierckx, Opwijk
H. Claessens, Moerzeke
R. en J. De Craene, Evergem
L. Pluym en R. Van Gorp, Lille
J. Adriaensen, Rijkevorsel
R. en J. De Craene, Evergem
J. Adriaensen, Rijkevorsel
R. en J. De Craene, Evergem
W. Van de Vijver, Melsele
J. Quirijnen, Merksplas
H. Claessens, Moerzeke
J. Renders, Rijkevorsel

Tabel 2 – Roodbonte vaarzen ingeschreven met minimaal 88 punten AV en 88 punten
uier (1 april 2003-31 augustus 2004)

Rudi scoort dubbel
Vorig jaar kwam Wonder Wish één punt te
kort om op gelijke hoogte te eindigen met
Agriflanderskampioene Jenny 101 (v. Reynold Jano). De herwaardering van Wonder
Wish bezorgt haar dit jaar wel de hoogste
eer. Vader Karnvilla Red Hot is geen stier
die grote bekendheid geniet. De Jubilantzoon werd als proefstier door Semex geïmporteerd. ‘Omdat het exterieur van Won-

20

november 2 2004

naam

vader

m.vader

ontw. type uier ben.

Ugma
Tine
Uniek
Tessa
Ulpe
Madonna
Usa

Stadel
Rubens
Stadel
Kibo
Cadon
Cadon
Stadel

Lorka Magma
Tulip
Tulip
Allure
Koerier 114
Andries
Bevnick

88
88
89
88
85
86
89

89
89
89
88
88
88
87

89
89
88
88
88
88
88

89
88
88
88
88
87
87

AV

eigenaar

89
89
88
88
88
88
88

W. en D. Verdoodt, Malderen
R. en J. De Craene, Evergem
R. Dierckx, Opwijk
L. Vandamme, Stene
J. Banckaert, Waarschoot
K. Truyen, Bevel
N. Van Haver, Kaprijke

nen het niveau van Wonder
Wish niet benaderen.
Extra KI-belangstelling voor
Wonder Wish kwam er niet
nadat de inspecteur haar met
92 punten voor algemeen
voorkomen inschreef, wel
voor haar excellente stalgenote Rosella (v. Cliffhanger), vierde in het klassement. ‘Rosella’s Milestonegrootmoeder is
een halfzus van de Duitse stier
Rubens. Van Rosella melken
we een mooie Stadelvaars.’
Wilfried Volkaerts uit Schriek
spoelde zijn Martijndochter
Sara, tweede in de rangschikking hoogst ingeschreven
roodbonte koeien, met Talent
in de hoop er een rood vaarskalfje van te vangen. ‘Rood
was ze wel, maar helaas werd
het een stierkalfje. Waarschijnlijk verkoop ik het kalf
voor de fokkerij.’
Volkaerts omschrijft Sara als
een grote koe met zeer goede
benen, waarvan ook haar beoordeling (94 punten) getuigt.
Het karakter noemt hij pittig,
net als dat van haar halfzus
Lotteke (v. Sierra), die met 89
punten bij zwartbont een
plaatsje inneemt in de exterieurstatistiek. De halfzussen
stammen beide uit Rudidochter Rani en stonden tijdens de
laatste Agribex op de VRVstand. Omdat Rani zelf zwartbont was, bestaat bij de veehouder nog geen zekerheid of
ook Lotteke over de roodbontfactor beschikt. De zwartbonte Jeopardydochter Mariska
3349, eveneens met 89 punten vertegenwoordigd bij de
zwartbonten, beschikt daar
wel over. Een roodbonte Kiandochter uit Mariska staat onder contract van Reno.
Tijmen van Zessen

Koeiebloempjes
Esther Hartman,
bewegingswetenschapper:
‘Als het aantal koecontacten halveert, bijvoorbeeld door automatisering in de stal, dan vermindert de kans op ziekteverzuim
even sterk als bij het stoppen van
roken.’ (dV)
Bibi Dumon Tak,
schrijfster kinderboeken:
‘De meeste mensen zien koeien als
bonte stipjes in de wei. Zelfs veel
mensen op het platteland, die
weinig met koeien van doen hebben, fietsen er gewoon langs.’
(AgD)
Pé Borst,
melkveehouder te Heerhugowaard:
‘De hoge gezondheidsstatus van
mijn bedrijf levert me niets op.
Een enkele keer vragen mensen
ernaar, maar invloed op de prijs
heeft het niet. Vaak levert export
naar landen waar ze nergens
naar kijken nog meer op.’ (O)

Albert Stoker,
melkveehouder te
Nijbeets:
‘Waarom ze de stier Lucky Mike
hebben gekocht is me een raadsel.’
(AgD)
Jan Jansen,
melkveehouder te Aalten:
‘Laatst had ik een vaarsje in de
melkput dat zó smal was dat ze
door het deurtje kwam dat ik gebruik om in de wachtruimte te komen. Dat is nog geen halve meter
breed. Nou, daar zit ik echt niet op
te wachten.’ (AgD)
Izaak van Donk,
melkveehouder te Zeerijp:
‘Ik raad boeren niet aan over te

stappen op een potstal of op rubberen roosters of wat er op dit gebied
allemaal verzonnen wordt. Probeer eens een winter lang meer
structuur in het rantsoen te brengen dan wat wordt aangeraden,
zeker nu de voorjaarskuilen nat en
structuurarm zijn.’ (O)

Fons van Westerloo,
tv-directeur:
‘Waren de programma’s vroeger
allemaal zoveel beter? Als je kijkt
naar de shows van toen: Jos Brink
tilde de staart van een koe op en het
studiopubliek lag in een deuk.’
(VM)
Jan Jansen:
‘Een koe moet altijd geld kunnen
opleveren. ongeacht haar lactatiestadium. Als er met een Fleckviehkoe eens wat aan de hand is: hopla,
opruimen. Dan vang je er nog geld
voor ook.’ (AgD)

Jan van Weperen,
voorzitter vakgroep Melkveehouderij NLTO:
‘Boeren hoeven maar een half jaar
een kopersstaking af te kondigen en
de prijs van het melkquotum gaat
onderuit. Als dat al mislukt, denk ik
dat de oprichting van de Dutch
Dairy Board gespeend is van elke
realiteit.’ (LC)
Jaap Jacobi,
melkveehouder te Garyp:
‘Wij boeren in een tijd waarin we
economische tegenwind hebben.
We moeten letten op de kostprijs
omdat deze en de opbrengstprijs
gevaarlijk dicht bij elkaar komen te
liggen. De kortetermijngedachte
kan dan zijn om alleen aan de
kostenkant te snijden. Als wij echter
denken aan onze toekomst als veehouders in Nederland dan is het investeren in de ontwikkeling van een
productieve en duurzame veestapel het beste fundament. De veestapel is de basis van de toekomst.’ (SB)
Johannes van Dam,
culinair journalist:
‘Als een ouderwetse vakman zegt
dat boter “geil” is, bedoelt hij: ranzig.’ (Ev)
Bibi Dumon Tak:
‘Ik was altijd gek van beesten, maar
speciaal van koeien. Ik was veel in
Zeeland en ging daar altijd tussen
de koeien zitten. Zo kwam ik helemaal tot rust.’ (AgD)

Boyen de Boer,
melkveehouder te Stiens:
‘Rendabele melkveehouderij kan
niet zonder regelgeving van de
melkproductie.’ (FA)
Esther Hartman:
‘De melkveehouder moet op zijn
tellen passen. Bij het melken kan
een koe flink trappen. Bij een stier
is iedereen op zijn hoede. Boeren
weten best dat ze ook bij koeien
moeten uitkijken, maar door ingesleten routine schiet dat er vaak bij
in.’ (dV)
Jan van Weperen:
‘Als de DDB echt als resultaat zou
hebben dat het niveau van de melkprijs stijgt, verdient de Nederlandse Melkveehouders Vakbond dat elke boer er lid van wordt.’ (LC)
Johannes van Dam:
‘Laatst had ik van een biologische
boer boter die lang voor zijn uiterste houdbaarheidsdatum sterk of
“geil” was. Inderdaad, bedorven
boter heette vroeger geil. Zo geil als
boter is dus niet iets positiefs –
maar dat vond u misschien al.’ (Ev)

Bronnen: de Volkskrant (dV), Agrarisch Dagblad (AgD), Oogst (O), Leeuwarder Courant (LC), Semex Bulletin (SB),
Elsevier (Ev), Vara TV Magazine (VM), lezing Fryske Akademy (FA)
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