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koeien-EK roodbont
Net als twee jaar geleden speelde Nederland een

naam

vader

land

bijrol in de Europese roodbontstrijd. Ook voor de

rubriek 9 (5 deelneemsters)
1. Poncetaz Faber Maline
2. Liza 379
3. Bonhill Warsi 20
5. J&G Lena 63

Faber
Classic
Lightning
Stadel

Zwitserland
Nederland
Nederland
Nederland

Duitse equipe – die in 2004 niet in de ring verscheen – waren de Zwitsers nu te sterk.

rubriek 10 (8 deelneemsters)
1. Sunnibel Kite Nirvana
Kite
4. Karin 52
Stadel
8. Jantien 4
Taco

‘.D

ie Schweiz ist Europameister’, meldt www.schweizerbauer.ch. Met gepaste trots berichtte de Zwitserse website over het Europese succes in Oldenburg. Het is geen nieuws
dat het roodbontvee uit Zwitserland een inhaalslag heeft gemaakt. Dat benadrukten de Zwitserse fokkers in 2004 op het
EK in Brussel voldoende. Dat ook de Duitse roodbonten – traditiegetrouw het sterkst – moesten passen voor de kwaliteiten
van het Zwitserse vee is nieuw. Van de acht ﬁnalisten kwam
uiteindelijk slechts één dier van Duitse bodem. Nederland was
met één ﬁnalist eveneens mager vertegenwoordigd, hoewel de
selectieruimte door IBR-regelgeving beperkt was. België ontbrak deze editie helemaal. Het tiental uit Zwitserland zorgde
voor zes ﬁnalisten.

Tweemaal Blackrose
De roodbonten uit Zwitserland typeerden zich opnieuw door
extra lengte- en breedtematen en lijken een abonnement te
hebben op hoge achteruiers. Een voorbeeld daarvan was Poncetaz Faber Maline (v. Faber) van André Bachelard uit Le Lieu. Vrij-

Ben Korevaar: ‘Vaak voeren’

‘Goed gedaan, Ben. Iedereen
roept dat ze er geweldig best
voor stonden.’ Op het voerpad te midden van de Nederlandse koeien deelt Teus van
Dijk een complimentje uit
aan Ben Korevaar uit Wieringerwaard. Korevaar was in
Oldenburg eindverantwoordelijk voor de voeding van

de Nederlandse koeien. In
zijn hand houdt de ervaren keuringsliefhebber een
memo, waarop staat genoteerd: 210 kg mais, 80 kg gedroogd gras, 45 kg luzerne,
25 kg maatmeel, 30 kg pulp
en 40 kg krachtvoer. ‘Deze
portie maakten we dagelijks
klaar en bij een tekort kregen de koeien een extra portie in dezelfde verhouding.
Het is de kunst om vaak
te voeren met verschillende voersoorten in kleine
hoeveelheden. Een koe die
vier soorten voer krijgt, eet
meer.’

Morandale Chicoutimi (v. Pickel), algemeen kampioene
Productie derde lactatie: 305 10.854 4,51 3,46
wel direct plaatste de Deense veehouder en oud-hoofdinspecteur Erik Hansen haar op kop in de rubriek. Vanwege een sterkere bovenbouw eindigde ze boven Classicdochter Liza 379 van
Stef Goossens uit Beers.
In de juniorenﬁnale namen Maline en Liza 379 het op tegen
Nirvana, een stijlvolle, sterk stappende Kitedochter van Andrey
en Sudan uit Le Pâquier-Montbarry in Zwitserland. Met gemak
rekende Nirvana af met Starcrête Image (v. Red Marker), die veel
capaciteit en een hoge achteruier etaleerde. De Red Marker
van Pierre Oppliger uit het Zwitserse Sonceboz werd door
Hansen aangewezen als reservekampioene junioren. Nirvana

Zwitserland
Nederland
Nederland

mi, de enige roodbonte die ook twee jaar geleden al een rubriek op het EK won. Harde benen, een open, diepe ribbenpartij en een lange, goed aangehechte uier; de vijfdekalfs Chicoutimi van François Morand prolongeerde haar 1a-zege en won
de rubriek.
Leoni, Ingrid en Chicoutimi. Hansen roemde elk van hen. Zou
Zwitserland dan beslag leggen op alle titels? Nee, Duitsland
haalde opgelucht adem toen het reservelint van de seniorenstrijd om de nek van Fabertelg Leoni werd bevestigd. Maar een
onbetwiste hoofdrol was weggelegd voor Zwitserland; Chicoutimi werd Europees senioren- en algemeen kampioene roodbont.
Tijmen van Zessen

rubriek 11 (8 deelneemsters)
1. Leoni
Faber
5. Alie 44
Koerier 114
7. Marie 55
Taco

Duitsland
Nederland
Nederland

rubriek 12 (8 deelneemsters)
1. Ingrid
Rubens
7. Dientje 30
Yava
8. Dora 484
Stadel

Zwitserland
Nederland
Nederland

rubriek 13 (7 deelneemsters)
1. Morandale Chicoutimi
Pickel
7. J&G Lena 53
Winluke

Zwitserland
Nederland

Brons voor de Nederlandse landengroep

Opnieuw zegeviert Zwitserland

Tabel 1 – Uitslag EK roodbont
mocht zich ondanks haar even vlakke kruisligging Europees
juniorenkampioene roodbont noemen.

Vijfdekalfs Chicoutimi
Sunnibel Kite Nirvana (v. Kite), kampioene junioren
Productie eerste lactatie: 282 8952 3,59 3,14

Faber tekende voor het enige Duitse roodbontsucces. Hij verwekte Leoni, die bij de senioren excelleerde met een sterke bovenbouw en met haar wigvormige frame de gewenste openheid gaf. In de rubriek pakte de koe van Berthold Kandels uit
Heidehof zowel de 1a-prijs als de uierprijs. Vanwege haar sterke stap versloeg ze de Zwitserse Bachmann Rivella Jupita. Alie 44
(v. Koerier 114) van Gert-Jan en Gineke van de Haar uit Den
Velde miste vanwege haar oudmelkte lactatiestadium de laatste uitstraling en bloei op de uier. De Nederlandse kampioene
van de CR Delta Koe-Expo Oost en tweevoudig HHH-kampioene eindigde in de middenmoot van deze sterke rubriek.
De harmonisch gebouwde STBVQ Rubensdochter Ingrid van de
Zwitser Hansruedi Allenbach was wel een titelkandidate: ‘Zulke koeien wil ik thuis hebben. Ze heeft een goede balans in het
frame’, oordeelde Hansen, die melktype sterk meewoog in zijn
beoordeling. Ingrid showde een mooie combinatie van melktype en kracht en pakte bovendien de uierprijs. Grootvader
Pickel tekende ook voor het vaderschap van Morandale Chicouti-

Derde plek voor Nederland
Na de Zwitserse overheersing
in de individuele roodbontstrijd was de landenwedstrijd
voorspelbaar. Unaniem was
het maximale aantal punten
voor het Zwitserse kwartet,
dat werd afgesloten door algemeen kampioene Chicoutimi. De Nederlandse equipe
werd vertegenwoordigd door
achtereenvolgens Marie 55
(v. Taco) van Hans Putten-

stein uit Kamperveen, Alie
44 (v. Koerier 114) van GertJan en Gineke van de Haar
uit Den Velde, Liza 379 (v.
Classic) van Stef Goossens uit
Beers en Bonhill Warsi 20 (v.
Lightning) van Wil Bongers
uit Kessel. De relatief jeugdige en uniforme groep was
Luxemburg de baas, maar
verloor nipt van de meer volwassen groep van Duitsland.

Machtige roodbonten uit Zwitserland nu ook equipe uit Duitsland de baas

Zwitsers overme esteren Europa
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