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koeien-EK landencompetitie
Frankrijk loste het niet aanwezige Ierland af als
winnaar van de landencompetite op het EK.
In het veld van elf deelnemers bezette Nederland
de zesde plek, gevolgd door België.

D

e ring in de Weser-Ems-Halle puilde aan het eind van de middag uit. Maar liefst elf landen meldden zich in Oldenburg met
een zwartbont kwartet om deel te nemen aan de landencompetitie,
drie meer dan in 2004.
Het best bekeken onderdeel van de dag werd de landencompetitie
zeker niet. Na het slot van de individuele keuring hield een deel van
het publiek het voor gezien. Het miste onder meer het sterke optreden van Frankrijk. Dat het land een goede kans had de titel van Ierland over te nemen, was op voorhand duidelijk. In de individuele
keuring hadden de Franse koeien al nadrukkelijk hun kandidatuur
gesteld. De Franse ‘femmes’, die ook in 1996 de landenwedstrijd
wonnen, schreven drie van de zes titels op hun naam.
Toch kon de Franse selectiecommissie zich de luxe veroorloven
om twee van de drie titelwinnaressen
Tabel 1 – Eindstand EK
buiten de landengroep te houden. Seniorkampioene Ninon (v. Dombinator)
land
punten
mocht aan de kant blijven, net als de
reservekampioene bij de vaarzen Ulma
Frankrijk
196
(v. Storm). Tot kopvrouw van de uniforZwitserland
172
me Franse groep, die uitblonk in lengItalië
158
te, melkopdruk en individuele klasse,
Duitsland
146
werd de zwarte Rubensdochter Ricki
Oostenrijk
130
benoemd, de kersverse reservekampiNederland
104
oene bij de senioren.
België
92
De Zwitserse Morandale Kite Bretagne
Luxemburg
72
moest na het behalen van het algemeen
Denemarken
54
kampioenschap wel opnieuw aan de
Hongarije
44
bak. Dat mocht geen wonder heten.
Tsjechië
32
Zwitserland – met amper vijftigdui-

Zelfs zonder seniorenkampioene Ninon in de groep wint Frankrijk

Nederland, v.l.n.r.: Vledders Annie 5 (v. CB Allen), Wilhelmina 358
(v. Juror), Dora 210 (v. James) en JT Millenium 1 (v. Convincer)

België, v.l.n.r.: Image (v. Prelude), TE J Skyblack (v. Skychief),
Cinty Black (v. Integrity) en Claire 721 (v. Capri)

zend zwartbonte stamboekkoeien Klein Duimpje op zwartbontgebied – toog met slechts vijf zwartbonten naar Oldenburg. Door het
leeftijdsverschil in de groep was de uniformiteit weliswaar minder
groot dan bij de Franse collectie, maar dankzij vier individueel sterke koeien liet het Zwitserse kwartet toch een sterke indruk achter.
Ondanks een tegenvallend resultaat in de individuele keuring
mocht ook de groep van Italië niet zonder meer kansloos geacht
worden. In de historie van de landencompetitie heeft Italië zonder
meer de meest omvangrijke erelijst met drie overwinningen. Italië
trad in Oldenburg in de ring met een viertal scherpe, vrouwelijke
koeien.
Over de winnende groep waren de juryleden het opvallend eens.
Van de maximale score van 200 punten kreeg Frankrijk er 196. Zwitserland ging – ondanks een povere tien punten van het Hongaarse
jurylid – met zilver naar huis, terwijl Italië de eer redde door brons
te pakken.

Beter dan in 2004
Hoe presteerden Nederland en België? Een favorietenrol speelden de
twee landen niet, maar na de deceptie in 2004 – België en Nederland
eindigden als zevende en achtste en werden daarmee hekkensluiter
– verging het ze nu beter. Met een zesde plek voor Nederland en een
zevende voor België kan er met opgeheven hoofd vooruitgeblikt worden naar het volgende Europees kampioenschap, dat staat gepland
voor oktober 2008 in Cremona.
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