Jayline veilingtopp er
Sfeervolle Tulip Sale goed voor veilinggemiddelde van 85 00 euro
Geen HHH-show, maar toch goed geluimde veehouders tijdens de
Tulip Sale in de IJsselhallen. De veilingtopper en keuringsvaars

voor de helft in handen van haar fokker Martin de Groot.
lauwtong, geen HHH-show en geveilde dieren die niet getoond konden worden omdat ze in Zuid-Nederland
in het toezichtsgebied lopen. Nee, in de
aanloop naar de Tulip Sale had de organisatie de wind beslist niet mee. Maar
tegen alle verwachtingen in kwamen er
toch zeshonderd bezoekers naar de IJsselhallen in Zwolle. En ook over de gemiddelde prijs had organisator Adolf
Langhout geen reden tot klagen. ‘In het
begin liep de veiling stroef, maar na vijftien koopnummers ging het vlotter. Zelfs
het laatste dier ging nog voor een topprijs weg. Over het gemiddelde van 8500
euro voor 53 verkoopnummers zijn we
dik tevreden.’

Alternatief programma
Om het uitvallen van de keuring te compenseren was Semex-vertegenwoordiger
Brian Behnke uitgenodigd om voorafgaand aan de veiling een lezing te houden. Behnke is tevens melkveehouder in
de Amerikaanse provincie Wisconsin en
maakte vorig jaar als jurylid tijdens de
World Dairy Expo de roodbonte Laven-

der Ruby Redrose (v. Rubens) kampioen.
‘De laatste jaren zijn het niet meer de
grootste dieren die winnen in Madison.
Koeien hoeven niet meer 165 centimeter
groot te zijn om een rubriek te winnen.
Er wordt weer meer op de functionaliteit
van uier en benen gekeurd.’ Behnke liet
aan de hand van een koe van de familie
Van ’t Hof uit Oosterwolde zien wat hij
belangrijk vindt bij het jureren. Hij wees
naar de vooruier, prees het volume van
de koe en haar verhoudingen binnen het
skelet. ‘De beste koeien zijn dieren die er
langzaam in groeien. Jonge koeien moeten er ook daadwerkelijk als jonge koeien uitzien. De volwassen uitstraling komt
later wel.’
De Young Breeders vulden de namiddag
met een alternatief programma met een
demonstratie koeien voorbrengen en toiletteren. Koeien beoordelen volgens de
huidige standaard in Nederland en Vlaanderen werd vervolgens in praktijk gebracht door inspecteur Engbert Jan Ruitenberg van CR Delta. Hij maakte de bekende Dientje 30 (v. Yava) van Henk en
Hans Puttenstein uit Kamperveen ter

Tabel 1 – Veilingresultaten Tulip Sale 2006
naam

vader

prijs
in euro koper

Watermolen Jayline 11
Caps Desyree
Koepon Regenia
ALH Polly
B Shottle Plegde
Adda
Lady Delight
Puttercrest Mandy
Abbey
Anfa Goldwyn Sharon
Aster

Morty
Dundee
Shottle
Titanic
Shottle
Zenith
Dundee
Shottle
Shottle
Goldwyn
Dundee

40.000
26.000
24.000
20.500
20.000
13.500
10.500
10.500
10.000
10.000
9.000

30
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T. Elbers/De Groot, Tienhoven
Elite Future, Nederland
Princess Sheikha Noora Alkhalifa, Engeland
T. Fitzmaurice, Engeland
Honeypot Holsteins, Engeland
Diamond Genetics, Nederland
Timmerman, Nederland
Nici Nosbisch, Duitsland
J. v.d. Wal, Nederland
G. White, Ierland
Bel Exclusive Syndicaat, België

Gerrit Komrij,
schrijver:
‘Op de mens ben je natuurlijk
snel uitgekeken. Dus komt het
dier naar voren. Het is algemene
moedeloosheid, die dierenliefde.’
(dV)
Carla Aarts,
veterinair natuurgeneeskundige te Oudenbosch:
‘Oudere koeien hebben meerwaarde in het koppel en dus ook
voor de veehouder. De oudere koe
heeft ervaring, straalt rust uit en
heeft een voorbeeldfunctie voor
haar koppelgenoten.’ (AgD)

Watermolen Jayline 11 bracht 40.000 euro op, maar bleef wel

B

Koeienbloempjes

plekke excellent en beargumenteerde
dit met helder commentaar.

Kampioene Hoornaar
Het aantal bezoekers nam gestaag toe en
toen eenmaal het eerste veilingnummer
op de planken kwam, waren alle stoelen
bezet en heerste er een ontspannen sfeer.
Voor nakomelingen uit Windy Knoll
View Pledge (Outside x Rudolph) werd al
snel flink geboden. Haar Picston Shottledochter, het vierde veilingdier, verhuisde
voor 20.000 euro naar Engeland, terwijl
haar Titanickalf voor 20.500 euro in Ierse
handen kwam.
Nakomelingen van de Britse Shottle waren geliefd, zo bleek toen Koepon Regenia voor 24.000 euro werd afgeslagen.
Regenia is afkomstig uit een van de
hoogst producerende vaarzen op het
Koeponbedrijf in Feerwerd, Stormatic
Regina, en stamt uit de Noord-Amerikaanse Saturdayfamilie. Regenia was het
derde duurste dier van de Tulip Sale en
ging over in Britse handen, maar de
twee duurste veilingnummers blijven in
Nederland. Het fraaitypische kalf Caps
Desyree werd voor 26.000 euro afgeslagen en was voor het syndicaat Elite
Future.
Bij het voorlezen van de stamboom van

Waterline Jayline 11 werd het
rumoer onder het publiek
sterker. Jayline 11 (v. Morty)
van Martin de Groot uit Tienhoven was dit jaar vaarzenkampioene van Hoornaar geworden. Een dag voor de veiling was ze nog gespoeld en
bracht ze nog vijftien embryo’s, dus met haar vruchtbaarheid zat het wel goed. Het
publiek moest het helaas met
foto’s doen van de met 89
punten ingeschreven vaars.
Jayline staat in het twintigkilometergebied van blauwtong, maar dat het om een
uniek veilingnummer ging,
was wel duidelijk. De veilingprijs liep snel op en het laatste bod van 40.000 euro kwam
van Thomas Elbers, die aan de
basis staat van de koefamilie
van Jusaba Lex. Na afloop van
de veiling bleek dat Elbers Jayline niet alleen had gekocht,
fokker De Groot bleef nog
voor de helft eigenaar.
Jaap van der Knaap

Arie de Hoek,
melkveehouder te
Drachtstercompagnie:
‘In de fokkerij loopt praktisch iedereen achter elkaar aan. Stieren
die geen macht vererven, met
daarbij geen melk en een hoog
vetgehalte, worden nog steeds
massaal gebruikt. Hiermee fok
je grijze muizen en kom je niet
vooruit.’ (Mm)

Kees Cazemier,
secretaris van de
fh-vereniging:
‘Met de huidige bedrijfsinspectie
kan men in mijn optiek stoppen.
Alleen een beoordeling van het
beenwerk en de klauwen en een
totaalbeoordeling van de uier
zijn zinvol. Een uier hoeft slechts
functioneel te zijn om goed gemolken te kunnen worden. Te
veel een modeluier legt namelijk
weer te veel druk op andere selectiekenmerken.’ (Mm)
Karen Wullings,
koeienschilderes te
Haastrecht:
‘Koeien zijn lompe, bonkige bees-

ten met iets heel vertederends.
Toch zijn het ook heel intelligente
dieren en hebben ze stuk voor stuk
een eigen karakter. Geen koe is hetzelfde. Voor mij als kunstenaar is
het dan ook telkens weer een uitdaging om zo’n dier op doek te
vereeuwigen.’ (Kt)

Wytze Nauta,
initiatiefnemer netwerk
‘Stier bij de koe’:
‘Er zijn mensen die zeggen dat ze
aan een kalf kunnen zien of het
geboren is uit ki of uit natuurlijke
dekking.’ (AgD)
Tom Fransen,
melkveehouder te Doezum:
‘Een koe die ieder jaar kalft, vind
ik helemaal uit de tijd. Een koe die
vijftig liter daags geeft en op de
norm wordt gevoerd, zakt niet zo
snel in productie. Dan is het eerder
een kwestie van de boer die het
niet goed doet.’ (NO)
François Achten,
melkveehouder te
Sint-Huibrechts-Lille:
‘Het contact van de samenleving
met de melkveesector, met de koeien, zal verminderen. Vanuit diergeneeskundig oogpunt is het een
goede ontwikkeling dat bedrijven
zich meer en meer isoleren. Anderzijds blijft het zichtbaar houden
van de productie belangrijk voor
het imago van de melk. We willen
toch graag de koeien in de weide
houden?’ (BT)
Carla Aarts:
‘Als de koe goed in haar vel zit,
vind je dat in de vorm van positieve energie terug in de melk.
Daar is echter nog maar heel weinig onderzoek naar gedaan. Voor
zover ik weet, is er alleen gekeken

naar de verschillen in de samenstelling van de melk van koeien
met en zonder hoorns.’ (AgD)
Kees Cazemier:
‘Ik ben geen groot tegenstander
van holsteins. Wel vind ik de manier waarop het fh-ras destijds
rücksichtslos aan de kant is geschoven uiterst kortzichtig en ook
schandalig.’ (Mm)
Karen Wullings:
‘De koe hoort bij Nederland en
straalt ook rust uit; iets waar mensen naar op zoek zijn. Het is in
contrast met het snelle en drukke
leven dat we hier leiden.’ (Kt)

Jan van Weperen,
melkveehouder te
Oosterwolde:
‘Eerlijk, koeien buiten vind ik
mooier dan binnen. Maar denk
nou niet dat ik ongelukkig ben.
Mijn hart zegt: koeien horen buiten. De portemonnee bepaalt dat
ze binnen blijven.’ (NO)
Tom Fransen:
‘Mensen die de koeien maar steeds
in de wei willen hebben, zitten
naar mijn idee op een roze wolk.
Onze ervaring is: hoe beter je huisvesting, hoe minder graag de dieren naar buiten gaan.’ (NO)
Ruud Stolp,
directeur Intervet:
‘Landbouwhuisdieren
worden
steeds belangrijker voor de mens.
Wereldwijd dringt het besef door
dat de gezondheid van het dier
dat vlees en zuivel levert, belangrijk is voor het welzijn van de
mens.’ (NRC)

Bronnen: Agrarisch Dagblad (AgD), Kontakt (Kt), de Volkskrant (dV), MelkveeMagazine (Mm), Nieuwe Oogst (NO),
Boer&Tuinder (BT), NRC Handelsblad (NRC)
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