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Stina loopt derde algemeen kampioenschap in Asten-Heusden mis

Geen drie op een rij
De Limburgse families Engelen en Ubachs waren op de tiende
Zuid-Nederlandse wintershow in Asten-Heusden de smaakmakers. Stina raakte haar algemeen kampioenschap kwijt aan
Martina, bij zwartbont bleek Martha 70 de sterkste.
tekst Inge van Drie

Grashoek Nordika 5 (v. Colombo),
seniorkampioene zwartbont
Prod.: 3.00 324 11.083 5,04 3,77 lw 112

Martha 70 (v. Jenny-Lou),
algemeen kampioene zwartbont
Prod.: 2.02 300 10.986 4,14 3,33 lw 119

T

wee jaar op rij was ze algemeen kampioene in Asten-Heusden. Stina 34 van
Stef Goossens uit Beers deed op de tiende
Zuid-Nederlandse wintershow een poging
er een derde titel aan vast te knopen. Als
vanouds maakte ze indruk met haar fraaie
frame. Groot en lang was de roodbonte
Classicdochter en ze toonde een scherp
skelet. Maar of dat genoeg was om te winnen? Ze hield er Corrie 77 van Frank Krol
uit Boekel in ieder geval mee op afstand.
Classicdochter Corrie beschikte wel over
veel capaciteit en kracht, maar op de lendenen was een deukje zichtbaar.
Ook Jans 126 nam het in de middenklasse
op tegen Stina. De Kojackdochter van Peter-Jan en Frans van der Aa uit Gemert –
al ruim een jaar aan de melk – was niet de
grootste van het stel en evenmin de meest
melktypische. De harmonieus gebouwde
Jans beschikte over andere wapens:
krachtig beenwerk en een puike, vast
aangehechte uier. Voor jury Jos Knoef
was het zonneklaar. Hij wees Jans aan als
kampioene, voor Stina resteerde het zilver.

Prolongatie voor Martina 44

Dennenburg Martina 44 (v. Kian),
algemeen kampioene roodbont
Prod.: 5.03 320 11.482 4,77 3,62 lw 126
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Bij de vaarzen had Stef Goossens nog een
ijzer in het vuur met Dora 510. De bijna
vier jaar oude September Stormdochter
was een lastig te plaatsen vaars. Door een
late eerste kalving – op twee jaar en negen maanden – én haar oudmelkse lactatiestadium was ze veruit de grootste van
de drie finalisten. Ook qua ophangband
en droogte van het beenwerk was ze de
meerdere van Rieka 104, een Classicdochter van Ron Timmermans uit Moergestel
met veel ras en upstanding.
Toch moest Goossens opnieuw genoegen
nemen met de reservetitel. Dankzij een
combinatie van jeugd, hardheid en een
mooie en hoog aangehechte uier ging de
titel eenvoudig naar Grashoek Dame 56 (v.

Lawn Boy) van vof Engelen uit Grashoek.
Het aantal roodbonte senioren bleef steken op zes. Van meet af aan was duidelijk
dat van dat zestal Dennenburg Martina 44
van Wil, Mariëtte en Rick Meulenbroeks
uit Lage Mierde over de beste papieren beschikte. Met haar sterke beenwerk, vierkante uier en lange lijf prolongeerde ze
de seniortitel én won ze het algemeen
kampioenschap.
Spannender was de strijd om de reservetitel. De vier keer gekalfde Bonhill Warsa 28
(v. Kian) van Wil en Helmie Bongers leek
hoge ogen te gooien met haar mooie ribbenpartij, maar Jos Knoef besliste anders.
Hij koos voor de dubbel zo vaak gekalfde krachtpatser Dennenburg Corrie 213 (v.
Jubi-Star), waarmee de familie Meulenbroeks een dubbelslag sloeg.

Seniortitel voor debutante
In totaal 150 koeien prijkten er in de catalogus, meer dan ooit in Asten-Heusden.
De zwartbonten waren met bijna 90 stuks
in de meerderheid. Een van de veehouders die met zowel zwart- als roodbonte
dieren deelnam, was de familie Engelen
uit Grashoek. Bij de zwartbontsenioren
traden de Limburgse veehouders aan met
Grashoek Nordika 5 (v. Colombo), een achterkleindochter van voormalig Duits nationaal kampioene Natalie (v. Deister). Nordika maakte haar debuut op een keuring
en deed dat met verve. Ze pronkte met
een fraai gevormde, ondiepe uier en een
gerekt lichaam. Dat leverde haar de titel
op vóór Lena 9067 (v. Fitlist) van Vreba
Melkvee uit Vredepeel. Dankzij een fraaier zijaanzicht en meer melkuitstraling
bleef Lena op haar beurt de sterk geuierde Dora 74 (v. Tribute) van Arjan van Hest
uit Moergestel voor.
Voor de Engelens was daarmee de koek
nog niet op. Met een zwartbonttrio leverden ze voor het eerst in hun carrière in

Asten-Heusden de beste bedrijfsgroep van de dag. Bij de
vaarzen deden ze bovendien
mee om de prijzen met Grashoek Silke 107 (v. Niveau), een
stoere en robuuste vaars die
vooral in beweging aansprak.
Een van haar concurrenten
was Moerhoeve Marina 245 (v.
Bolton) van John van der Aa
uit Sint-Michielsgestel. De
jeugdige Boltondochter beschikte over een fraai beaderde uier, waarbij vooral de goed
gevulde achterkwartieren opvielen. Diena 78 (v. Zesty) van
Ger Ubachs uit Epen completeerde het vaarzentrio. Haar
uier hoefde niet dieper, maar
de fraaie verhoudingen in
haar melktypische skelet spraken zonder meer aan. Harm
Albring gaf Diena de verlossende tik op het kruis, terwijl
Silke haar secondante werd.

Marja Kwekkeboom,
melkveehoudster
te Middelburg:
‘Zodra het kan, doen we in
april de staldeuren open en
gaan de koeien naar buiten.
Het is en blijft een mooi gezicht
en na drie dagen genieten we
van de zachte, gele grasboter.
En vijf weken later hebben we
heerlijke goudgele graskaas.
Wij zien en proeven direct de
voordelen en onze klanten genieten met ons mee.’ (Bo)

Kijk voor een videoverslag op
www.veeteelt.nl

‘Kian is een enorme boost geweest voor de roodbontfokkerij. In de keuringswereld lacht
men om de “Kiannekes”. Dat
zegt veel over de afstand tussen de actuele melkveehouderij
en de keuringswereld.’ (Bo)

‘Voor mij komt op de eerste
plaats dat de koeien zich goed
voelen en in goede conditie
zijn. Daarmee staat of valt alle
duurzaamheid op een melkveebedrijf.’ (AgD)

Anni Postma-Friesinger,
voormalig schaatsster:
‘Het boerenbestaan is niet
alleen maar mooi en eerlijk.
Boeren zijn ondernemers, die
vaak niet genoeg gewaardeerd
worden. Ik heb het ook gezien
met Ids. Hij had een goed
startkapitaal door het schaatsen, maar de melkprijs gaat
omlaag en alles wordt duurder.’ (dV)

Dick Davelaar,
melkveehouder te Leusden:
‘Jaren geleden molken we
11.000 liter. Dat hoeft van ons
niet meer. We gaan voor een
gezonde veestapel. We willen
ons eigen ruwvoer zo veel mogelijk te gelde maken en dat
lukt ons goed. Met een lagere
kostprijs melken we dan minder liters, maar het is veel
waard als je koeien hebt waar
je niet constant achteraan
hoeft.’ (Vp)

door de ki-verenigingen. De
huidige hf-koe zou prima geschikt zijn om te kruisen. Helaas
wordt dan alleen gesproken
over buitenlandse rassen en
worden de oude Nederlandse
rassen vergeten.’ (Kk)

Anni Postma-Friesinger:
‘Ik help Ids een klein beetje. Niet
met grasmaaien, dat is mannenwerk. En ook niet met mestuitrijden. Ik bemoei me met de kalfjes. Ids verzorgt de kij, de koeien,
ik doe soms de jonkies. Vier
handen zijn sneller dan twee.’
(NRC)

Erwin van den Broek,
melkveehouder
te Ossenisse:

1b algemeen kampioen
In de middenklasse liet Ger
Ubachs opnieuw van zich horen. In de jongste rubriek noteerde de Limburgse melkveehouder een eerste en een
tweede plek. In de finale
mocht echter niet de als eerste geplaatste Minke 92 (v.
Goldwyn) terugkomen, maar
wel haar rubrieks- en stalgenote Martha 70 (v. Jenny-Lou).
Martha nam het in de eindstrijd op tegen De Winkels Monalisa 2 (v. Duplex) van HenkJan van Driel uit Hedel en
Beppie 136 (v. Goldwyn) van
Freek Bongers en Willem
Bouwman uit Egchel. Beppie
liet zich fraai voorbrengen en
oogde vrouwelijk en chic. De
fraai geuierde Monalisa blonk
uit in breedtematen, maar
ontbeerde de laatste melkopdruk. En Martha? Naarmate
de dag vorderde kwam ze beter in vorm. De prachtige verhoudingen in haar jeugdige
skelet en vooral de welgevormde uier maakten indruk.
Albring gaf haar de kampioenstitel en wees Monalisa
aan als reserve. Als klap op de
vuurpijl won Martha het algemeen kampioenschap. l

Hans van Bergen,
melkveehouder te Oeffelt:

Egbert Puttenstein,
voormalig melkveehouder
te Wezep:
‘Wij zijn erg gelukkig geweest
met de Roza’s en we zijn verheugd dat ze het nu erg goed
doen bij de familie Schep en bij
andere fokkers. Het is een van
de weinige koefamilies die
fokstieren kunnen leveren en
als keuringskoe op hoog niveau kunnen presteren.’ (Hs)

Nils Spaans,
melkveehouder
te Broek in Waterland:
‘De exportwaarde van de totale Nederlandse landbouw is
55 miljard euro, van de zuivel
4 miljard euro. We gebruiken als
melkveehouders heel veel ruimte, maar de omzet is een lachertje.’ (jC)

Piet Boer,
melkveehouder
te Biddinghuizen:
‘Wij weiden uit volle overtuiging
en omdat we het mooi vinden.
Maar duurzaamheid is veel meer
dan alleen weidegang. De doelen die rondom diergezondheid
genoemd zijn, die zijn voor ons
ook nog een hele uitdaging.
Maar mijn ervaring is dat je doelen moet stellen om écht vooruit
te gaan.’ (Mk)

Jan van Weperen,
melkveehouder
te Oosterwolde (Fr.):
‘Je moet de rol van de fokkerij
niet onderschatten. Toen ik begon als boer gingen twee op de
tien koeien weg vanwege een te
krappe melkproductie. Dat gebeurt nu niet meer.’ (jC)

Job Vlastuin,
vertrekkende
FHRS-inspecteur:
‘Het is jammer dat de FH-koe
zo weinig gepromoot wordt

Gerard Vosman,
directeur KI Kampen:
‘Ons testprogramma blijft zoals
het was. Proefstieren moeten
Kampenproof zijn, dus uit topfamilies met goede gebruikseigenschappen en goede eiwitgehalten. Als dat allemaal klopt, kijken
we naar de merkers.’ (Bo)

Dirk Endendijk,
melkveehouder
te Ermelo:
‘Eigenlijk hebben we maar een
paar dagen in het jaar dat de
omstandigheden in de wei ideaal voor koeien zijn. Het lijkt zo
mooi in het voorjaar: van die
dartelende en springende koeien, maar na vijf minuten staan
ze alweer voor het hek. Dan
willen ze terug naar de stal.’
(LH)

Bronnen: Boerderij (Bo), Agrarisch Dagblad (AgD), de Volkskrant (dV), Veldpost (Vp), Hotspots (Hs), Melk (Mk),
jongerenavond CRV (jC), de Nederlandse Koekrant (Kk), NRC Handelsblad (NRC), Levende Have (LH)
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