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Koepon en familie Vos behalen meerdere titels op Groninger rundveeshow

Klaskefamilie succesvol
Het kampioenstableau op de drukbezochte Groninger rundveeshow was van uitstekend niveau. Het defilé werd zoals verwacht
aangevoerd door Koepon Storm Klaske 7. Reidlander Fetske 252
en Glinzer Jettie 79 wonnen bij de vaarzen en de middenklasse.
tekst Florus Pellikaan

V
Reidlander Fetske 252 (v. Talent),
kampioene vaarzen
Prod.: 2.03 278 8091 4,01 3,52 lw 109 l.l.

Glinzer Jettie 79 (v. Lheros),
kampioene midden
Prod.: 2.00 327 8641 4,78 3,71 lw 101

errassend was de uitslag van de
strijd om het algemeen Gronings
kampioenschap in Bedum niet, maar
wel uniek. Voor de tweede keer in de historie prolongeerde een koe het algemeen
kampioenschap. Deed in 2003 en 2004
Reidlander Afke 6139 (v. Design) van
Koos en Wilco Stolwijk uit Bedum dat,
nu herhaalde Koepon Storm Klaske 7 van
Koepon uit Feerwerd het huzarenstukje. De Stormaticdochter won ruim een
maand geleden tijdens de CRV Koe-Expo
de reservetitel bij de senioren en werd
recent ingeschreven met 93 punten.
In Bedum onderstreepte Klaske de potentie die het holsteinras rijk is. Met
haar balansrijke frame, haar passende
conditie en openheid, haar lange en vast
aangehechte uier en haar vlot goede stap
bracht Klaske de showkoe en de ‘commerciële melkkoe’ wederom bij elkaar.
De juryleden Leo de Jong en Halbe Huitema waren dan ook vol lof over Klaske
en beloonden haar met de seniorentitel
en het algemeen kampioenschap. Klaske
voerde eerder op de dag ook de winnende bedrijfscollectie van Koepon aan.

Opnieuw prijs voor Ida

Koepon Storm Klaske 7 (v. Stormatic),
algemeen kampioene
Prod.: 5.08 566 22.333 4,79 3,77 lw 113
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Hoewel Klaske de onbetwiste seniorenkampioene was, mag ook de kwaliteit
van de andere oudere koeien niet worden onderschat. In het kampioenschap
liep namelijk nog een oud-algemeen
kampioene: Mariahoeve Ida 26 van Wilfred
Hartjes uit Appingedam. De roodbonte
Benchmarkdochter won in 2009 en
showde opnieuw veel lengte in frame en
uierbodem en kwaliteitsrijk beenwerk.
Alleen in de hoogte van de achteruier
heeft Ida door de tijd heen terrein moeten prijsgeven. De koeien die met Ida
streden om de reservetitel waren Glinzer
Greetje 102 van Daan en Jan Thomas Vos
uit Godlinze en Reidlander Bet 19 (v. Star-

leader) van Stolwijk uit Bedum. Bet
showde een fraaie upstanding en harmonische overgangen. Al in de rubriek
moest ze echter haar meerdere erkenning in de langer geuierde Ida.
De sterk gebouwde Greetje, volgens de
eigenaar een dochter van Rudolph, gooide haar vast aangehechte uier in de
strijd. De wat ruime speenplaatsing
zorgde er echter voor dat ook zij het
hoofd moest buigen voor oud-kampioene Ida, die daardoor een reservetitel op
haar erelijst mocht bijschrijven.
In het uierkampioenschap koos de jury
niet voor de lange uierbodem van Klaske,
maar voor de hogere achteruier van middenklassekoe Penting Truida 31 (v. James)
van Jan Schalk uit Garrelsweer.

Nichtje volgt tante
De Groninger rundveeshow, in de fraai
aangeklede manege in Bedum, mocht
weer meer bezoekers dan vorig jaar verwelkomen. In de middenklasse trok de
kampioene van vorig jaar, Klaasje 1002 (v.
Lucky Mike) van Roland en Janette Kooiker uit Grijpskerk, direct de aandacht
van publiek en jury. Van zijaanzicht was
ze met haar fijntypische skelet, de fraaie
ribbenpartij en haar harde bovenbouw
nauwelijks te kloppen. Ze miste echter
de maximale hoogte in achteruier om
haar titel succesvol te verdedigen.
Ook Blauw 188 (v. Talent) van Ton, Magda
en Wim Mooijman uit Westerwijtwerd
deed tevergeefs een gooi naar de prijzen.
Haar fijne beenwerk en prima aangehechte kwaliteitsuier spraken tot de verbeelding, maar haar bovenbouw was
niet zo hard als die van de andere twee
kampioenskandidaten. Glinzer Jettie 79 (v.
Lheros) van opnieuw familie Vos en Koepon Rest Klaske 48 van Koepon waren elkaar in de rubriek al tegengekomen.
Laatstgenoemde Resthadochter is het

nichtje van algemeen kampioene Klaske 7 en stamt via
een Championdochter uit de
succesvolle Alta Klaske 1 (v.
Lucky Leo). Klaske en Jettie
beschikten beide over een bijzonder goed, maar totaal verschillend frame. Klaske toonde nog veel jeugd en welving
in de ribben, Jettie was vooral
stijlvol, diep en harmonisch
in de overgangen. Jettie combineerde dat met de beste benen van het tweetal en Klaske
had meer bloei op de langer
en hoger aangehechte uier.
De jury koos net als in de rubriek voor Jettie 79.

Stolwijk prolongeert
In het vaarzenkampioenschap had Koepon zelfs twee
dieren bij de beste vier staan.
Koepon Jasp Regenia 41 (v. Jasper)
showde een jeugdig en opengebouwd skelet, maar wat
breed geplaatste spenen onder haar compacte uier ontnamen het zicht op succes.
De andere Koepontelg was de
sterk gebouwde Koepon Wildman Feikje (v. Wildman), die
met haar brede en hoge achteruier en haar vlotte stap nadrukkelijk solliciteerde naar
de prijzen. Eenmaal opgesteld
bleek ze echter te overbouwd,
waardoor de jury het eremetaal aan de andere twee kandidaten toekende.
De roodbonte vaars Glinzer Gerie 129 (v. Blitz) van familie Vos
was pas een dag voor de keuring twee jaar geworden. Het
lactatiestadium was terug te
zien in haar wat balkvormige,
maar beresterke frame. De
uier was breed aangehecht en
voorzien van een correcte
speenplaatsing. De jury beloonde de potentie van de
vaars met het reservelint.
De vaarzentitel ging naar Reidlander Fetske 252. De diep en
open geribde Talentdochter
straalde een en al kwaliteit uit
door haar ragfijne botstructuur, haar dunne vel en bloei
op de uier. Net als vorig jaar
ging de vaarzentitel daardoor
naar de familie Stolwijk. l
Kijk voor een videoverslag op
www.veeteelt.nl

Gerard Pronk,
melkveehouder te Beilen:
‘Als het warmer is dan 28 graden mogen de koeien naar
binnen. Een deel doet dat,
vooral de wittere dieren. De
zwartere blijven hete dagen
toch liever buiten. Wat dit betreft lijken koeien op mensen.
De een ligt lekker in de zon op
het strand, de ander doet de
rolluiken naar beneden en blijft
binnen.’ (AgD)

Tineke van den Berg,
stadsboerin te Almere:
‘Onze koeien weiden de hele
zomer in een groot natuurgebied. Het vlees is dus van blije
koeien.’ (Bl)

Bas van Donselaar,
melkveehouder
te Boven-Leeuwen:
‘Binnen het montbéliarderas zijn
uitersten aanwezig. Sommige
dieren kunnen hard slaan met
hun poten, andere zijn aanhankelijk en rustig. Daarop kun je
heel goed selecteren.’ (Bo)

Co de Heus,
directeur De Heus Voeders:
‘De supermarkten lijken te wachten totdat de boeren daadwerkelijk ophouden met produceren
omdat ze geen droog brood
kunnen verdienen. Pas dan zal
immers het aanbod substantieel
dalen. Ik vind dat gedrag kortzichtig en zou de supermarkten
willen oproepen gewoon een redelijke prijs te betalen.’ (AgD)

Doede de Jong,
geitenfokker te Spannum:
‘De toggenburger is de mrij onder de geiten. Beide zijn dubbeldoeldieren en beide zijn bedreigde rassen.’ (ZH)

Henk Bleker,
staatssecretaris Landbouw:
‘Ik ben blij dat er in Nederland
zo veel vee is. We hebben een
veehouderijsector met veel
kennis, die een belangrijke bijdrage levert aan onze export
en economie.’ (Bo)

Thomas Grupp,
directeur Bayern Genetik:
‘Boeren kijken nog te veel naar
de productielijsten. Ze zouden
moeten kijken naar wat er onder
de streep overblijft.’ (Mm)

Reinoud van Gent,
directeur Veepro Holland:
‘Nederland heeft de afgelopen
jaren een achterstand opgelopen in Europa als het gaat om
de gezondheidsstatus van de
veestapel. Deze kunnen we
weer op het oude niveau
terugbrengen met nationale
bestrijdingsprogramma’s. Bvd
kunnen we als voorbeeld nemen.’ (Hk)

Jan de Vries,
mede-eigenaar
Diamond Genetics:
‘Wanneer je genomicsgeteste
stieren wilt bekritiseren, zijn er
natuurlijk genoeg voorbeelden
te noemen. We moeten echter
de teleurstellingen met dochtergeteste stieren ook niet vergeten. Ook hier zijn zeker genoeg
voorbeelden van te noemen.’
(Mm)

Franca Treur,
schrijfster boerenroman
Dorsvloer:
‘Ik vind het heel leuk als mensen
goed zijn met woorden, dat vind
ik nou weer aantrekkelijk. Als
mensen goed zijn met koeien,
dat vind ik ook wel leuk, maar
dat zoek ik niet.’ (PW)

Twan van der Boom,
melkveehouder
te Heeswijk-Dinther:

Jennifer Hoffman,
actrice:
‘Ik ontbijt zeer gestructureerd
met twee boterhammen en
een precies afgemeten hoeveelheid boter en kaas. Niemand moet daar aankomen,
want dan word ik boosaardig
en chagrijnig.’ (HP)

je meer tochtigheden dan door
drie keer per dag twintig minuten naar je koeien te kijken.’
(Mb)

Jan Jansen,
hoofd divisie herkauwers GD:
‘Het is verrassend te zien hoe
snel de veehouderij heeft ingespeeld op internet. Bijna 80 procent van de veehouders zit dagelijks even te internetten. Deze
55-plusser moet daar soms nog
aan wennen.’ (Hk)

Henk Harmsen,
melkveehouder
te Hengelo (Gld.):
‘Door twintig keer per dag drie
minuten in de stal te zijn, ontdek

‘Het eerste stapje naar duurzaamheid maakten we tien jaar
geleden, toen we meer op kracht
en inhoud zijn gaan fokken in
plaats van op melk. Maar nog
altijd moesten koeien vaak het
veld ruimen omdat een mooie
vaars stond te wachten. Daar
zijn we nu mee opgehouden.’
(Mm)

Koen Bolscher,
melkveehouder
te Bornerbroek:
‘De deuren staan altijd open.
Maar het moet duidelijk zijn dat
weidegang echt niet het walhalla is. Als het warmer is dan
twintig graden komen de koeien om tien uur al weer binnen.’
(AgD)

Bronnen: Agrarisch Dagblad (AgD), Buitenleven (Bl), Boerderij (Bo), Herkauwer (Hk), Melkveemagazine (Mm),
Zeldzaam Huisdier (ZH), Varagids (Vg), Melkveebedrijf (Mb), Pauw en Witteman (PW), HP/De Tijd (HP)
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