keuring

K O E I E N B L O E M P J E S

Proefperiodedochter Ormsby wint vaarzentitel op fokveedag Hoornaar

Wilhelmina: drie op een rij
Voor de derde keer op rij won Jurordochter Wilhelmina 358 van
Teus van Dijk op de fokveedag in Hoornaar de ‘Dirk de Grootbokaal’, de prijs voor het algemeen kampioenschap. Net als
Wilhelmina prolongeerde ook Bons-Holsteins Aaltje 69 haar titel.
tekst Inge van Drie

E
Cobi 72 (v. Ormsby), kampioene vaarzen
Prod.: 2.03 89 2918 3,98 3,06 lw 100 l.l.

r zijn niet veel titels die ontbreken op
haar lijstje. Regerend NRM-kampioene Wilhelmina 358 van Teus van Dijk uit
Giessenburg viel al op tal van keuringen in de prijzen. Op de 99e fokveedag
in Hoornaar voegde de Jurordochter er
simpel een nieuwe overwinning aan
toe. Voor de derde keer op rij – en voor
de vierde keer in totaal – won de Jurordochter de ‘Dirk de Groot-bokaal’, de
prijs voor het algemeen kampioenschap.
Om haar overwinning extra cachet te
geven: Wilhelmina was in Hoornaar de
enige kampioene die van alle juryleden
de maximale score kreeg. ‘Ze kwam,
zag en overwon’, zo omschreef jurylid
Harry Schuiling de zegetocht van de Jurordochter.

Ruim 110.000 kg melk
Wilhelmina 358 (v. Juror), alg. kampioene
Levenstotaal: 2633 111.120 3,61 3,13

Annie 105 (v. Retinue), kampioene jong
Prod.: 2.06 111 3375 3,82 3,34 lw 105 l.l.

Uit de uier van de tien jaar oude Wilhelmina stroomde inmiddels ruim 110.000
kg melk, maar dat was de Jurordochter
beslist niet aan te zien. Wilhelmina stak
in een puike keuringsconditie, ze oogde
melkrijker dan ooit tevoren. In Hoornaar
kreeg Wilhelmina op het podium een
stalgenote en familielid aan haar zijde.
Derrydochter Wilhelmina 384 stamt uit
Wilhelmina 342 (v. James), een halfzus
van Wilhelmina 358. Weliswaar was
Wilhelmina 384 niet de grootste van de
vijf finalisten, maar dankzij haar harmonische bouw en ijzersterke uier pakte ze
bij de senioren de reservetitel.
In de seniorenklasse was de zes jaar oude
Bons-Holsteins Roza 72 (v. Spirte) met haar
twee kalvingen een wat vreemde eend in
de bijt. De Spirtedochter van Nico, Lianne en moeder Dikkie Bons uit Ottoland
moest het opnemen tegen koeien die
minstens vier keer gekalfd hadden, zoals
de verse, breedgebouwde Jansje 345 (v. Niveau) van de familie Pellikaan uit Meerkerk en de gerekte, ondiep geuierde

Bons-Holsteins Ella 139 (v. Boss Iron). Van
dat drietal veroverde Roza met haar fijne
lichaamsbouw en hoog gedragen melkklier uiteindelijk het brons.
Zo eensgezind het jurykorps bij de senioren was, zo verdeeld waren de meningen
in de middenklasse. Dat was niet heel
verbazingwekkend, want het ontbrak
aan een koe die er met kop en schouders
bovenuit stak. Over de frêle en fraai geuierde Margriet 333 liepen de opvattingen
het meest uiteen. De pasgekalfde Goldwyndochter van Wout de Bruin uit Giessenburg – in 2010 vaarzenkampioene in
Hoornaar – kreeg van één jurylid de eerste plek, van anderen juist de laatste
plaats. Uiteindelijk resulteerde het in
een vierde plek, net vóór de oudmelkte
Geertje 496 (v. Allen) van Teus van Dijk.
Drie koeien van de familie Bons verdeelden in de middenklasse de prijzen. Van
dat drietal viel Bons-Holsteins Ella 158 (v.
Mailing) ondanks haar fraaie frame net
buiten de prijzen. Eén tree hoger eindigde Bons-Holsteins Dikkie 161, een Blitzdochter met veel lengte en ruimte in het
skelet, maar met wat breed geplaatste
voorspenen. En de titel? Die kwam net
als in 2010 in het bezit van Bons-Holsteins
Aaltje 69. De brede achteruier en de mooie
verhoudingen in haar lichaam spraken
tot de verbeelding, ook al was Aaltje inmiddels al ruim een jaar aan de melk.

Beste bedrijfsgroep voor Bons
Bons en Van Dijk waren grootinzenders
bij de middenklasse en de senioren – ze
veroverden bovendien respectievelijk de
titel en de reservetitel bij de bedrijfsgroepen – maar bij de vaarzen kwamen andere veehouders naar voren. Kees de
Jong uit Noordeloos bijvoorbeeld. Hij
won de oudste vaarzenrubriek met de
grote en jeugdige J.S. Windy Policy, een
Laurindochter met fijn botwerk, maar

even gespannen in de bovenbouw. Ook Schep Holsteins
uit Bergambacht meldde zich
bij de laatste vijf met uierkampioene HBC Darla 55 (v.
Shottle). Net als de eveneens
sterk geuierde De Winkels Tracy
1 (v. Roumare) van Henk-Jan
van Driel uit Hedel verzamelden Policy en Darla niet genoeg punten voor de titels.
Met haar ondiepe uier slaagde Prontodochter R Superfly –
uit de familie van Ralma Juror Faith – van Jan Kolff uit
Woudrichem daar wel in. Ze
pakte in Hoornaar de reservetitel.
Met ruime voorsprong sleepte Cobi 72 van Wout de Bruin
de overwinning in de wacht.
De heel complete proefperiodedochter van Aurora Ormsby toonde een mooie mix van
kracht en melktype, een sterk
kruis en een lange, vast aangehechte uier.

Twee keer Konvoy
Getalsmatig was de roodbontkeuring in Hoornaar minder sterk bezet met een kleine dertig dieren. De beste
bedrijfsgroep bij roodbont
kwam op naam van de familie Pellikaan, die met Annie
105 ook zegevierde bij de jonge koeien. Annie is een dochter van Cogent Retinue, een
Talentzoon uit de vermaarde Amerikaanse keuringskoe
Stelbro Renita Ranger. Dankzij haar ontwikkeling, haar
sterke frame en de prima uier
hield Annie de twee keer gekalfde, sterk gebouwde Welland Dina 73 (v. Horst Nathan)
van Arie van der Wel uit
Hoogblokland op afstand.
Twee Konvoydochters domineerden de strijd bij de oudere roodbonten. De fraai geuierde en sterk stappende
Gasthuis Konvoy Suzanne van
Arie en Jeroen van Buuren uit
Leerbroek rekende in de finale af met halfzus Neeltje 13 van
Teunis Timmer en Ab van
Dijk uit Noordeloos, een vijf
keer gekalfde Konvoydochter
met een sterk frame. l
Zie de film op www.veeteelt.nl

Tim Moerman,
melkveehouder
te Oostkapelle:

Lisette van der Sande,
boerin en gastvrouw:
‘Vaak sta ik ’s avonds laat
naast mijn boer Willem in de
stal. Ik vind er niks aan om alleen thuis te zitten, dan help ik
liever met de koeien. Melken
is heerlijk therapeutisch. Ik
kom er helemaal tot rust.’ (Vr)

Jos Knoef,
melkveehouder
te Geesteren:

‘Onze koeien mogen hun
hoorns houden. Volgens Rudolf
Steiner, de grondlegger van de
antroposofie, zijn de hoorns antennes die verbinding maken
met de kosmos. Wat ik bijzonder vind aan de hoorns is dat ze
het levensverhaal van de koe
vertellen. Bij elk kalfje dat ze
krijgt komt er een ring bij.’
(Vm)

Martine Kruider,
boerin en journaliste
te Zeewolde:
‘Koeien zijn werk. En voedsel.
Als ik vlees van onze eigen koeien eet, weet ik tenminste ook
zeker dat er niet mee is gerotzooid.’ (Vr)

‘De benen moeten gewoon
goed zijn, anders wordt een
koe nooit oud.’ (Bo)

Michiel Cassuto,
melkveehouder en
kaasmaker te Ede:
‘Omdat ik maar een klein bedrijf heb, wilde ik iets speciaals
doen. Daarom heb ik gekozen voor het brandrode rund,
een oud Nederlands koeienras. Dat is bijna uitgestorven
omdat veel boeren tegenwoordig alleen nog geïnteresseerd zijn in koeien die veel
melk geven.’ (Vm)

Mark Rutte,
minister-president:
‘Een koe in de wei is ook natuur.’ (VN)

Lisette Kreischer,
veganiste:
‘Koeien moeten zo’n tienduizend liter melk per jaar geven.
En vier jaar, drie kalfjes en dertigduizend liter melk verder
zijn ze rijp voor de slacht. Stieren worden in heel korte tijd
vetgemest. Door melk te drinken of kaas uit de bio-industrie
te eten, houd je ook dierenleed in stand. En hoe lekker
het misschien ook smaakt: ik
kan er niet van genieten als ik
weet dat ervoor geleden is.’
(Vr)

en warme melk. En dan voel ik
even aan de oortjes. Koude oortjes zijn niet goed, dan zijn ze
niet lekker.’ (Vr)

Simon Rozendaal,
wetenschapsjournalist:
‘Joris Driepinter, de sterke en
stoere jongeman die gedurende
vele decennia het Nederlandse
volk opriep om op zijn minst
drie glazen volle melk per dag
te drinken, was een historische
vergissing. Mede dankzij melk
zijn we het langste volk ter wereld. Maar is dat nou echt iets
om heel blij mee te zijn?’ (Ev)

Els Mentink,
boerendochter en studente
te Deurningen:
‘Als je verder wilt in de melkveehouderij, kun je er niet aan
voorbij om rekening te houden
met de wereld waarin je leeft.
Zowel met de maatschappij als
met de natuur. (Vh)

Anton Pijpers,
decaan faculteit Diergeneeskunde Utrecht:

Dirk Duijzer,
directeur Rabobank:
‘Je moet durven. Soms moet je
innoveren omdat de maatschappij dat eist. Koeien binnen
houden is efficiënter, maar de
mensen willen dat de beesten
buiten lopen. Er wordt een vrijloopstal ontwikkeld, waarbij de
koeien zelf kunnen kiezen voor
buiten of binnen. Dat is een innovatie die in eerste instantie
alleen maar geld kost. Toch
moet je die stap durven zetten.’
(Mp)

‘We moeten zeker meer burgers
betrekken bij de boerderij, we
moeten laten zien wat daar gebeurt. We zouden meer open
dagen moeten organiseren waar
de Nederlandse burger de kans
krijgt om te zien hoe het allemaal werkt op de boerderij.’
(Mp)

Jos Scholten,
melkveehouder
te Harbrinkhoek:

Tine van Houselt,
boerin en schilderes
te Laren:

‘Bij vele zoons van O Man heb ik
mijn twijfels. De dochters zijn
niet gymnastisch genoeg.’ (Mm)

‘Al onze koeien hebben namen
en ik kan ze allemaal uit elkaar
houden. Florus wordt wel eens
gek van mijn liefde voor de dieren; ik kan ze niet voorbijlopen
zonder ze te aaien. Dus om ze
dan te eten... (Vr)

Yvonne Koffyberg,
boerin en schrijfster
te Leidschendam:
‘Iedere avond na het eten ga ik
naar de kalfjes toe met brokjes

Bronnen: Boerderij (Bo), Vrij Nederland (VN), Volkskrant magazine (Vm), Vrouw (Vr), Elsevier (El), Veehouderij (Vh),
Melkveemagazine (Mm), Mediaplanet (Mp)
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