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

Limburgse melkveehouder oogst helft van de prijzen in Asten-Heusden

Het kan niet op voor Ubachs
De Zuid-Nederlandse wintershow was voor de familie Ubachs
een toetje op een toch al succesvolle week. Na het winnen van
de CRV-Duurzaamheidstrofee drukte de familie in Asten-Heusden haar stempel op de keuring.
tekst Tijmen van Zessen
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Barendonk Brasilera 12 (v. Classic),
algemeen kampioene
Prod.: 2.00 15 387 3,45 3,53 lw 102 l.l.

e familie Ubachs stond op scherp
in de keuringsring van de ZuidNederlandse wintershow. Goed en wel
bekomen van het winnen van de CRVDuurzaamheidstrofee, begonnen de fokkers uit het Limburgse Epen aan hun
volgende competitie in de veeverbetering. ’s Lands duurzaamste melkveebedrijf veroverde in Asten-Heusden de titel
beste bedrijfsgroep van Zuid-Nederland.
Het was voor Eric en zijn ouders Ger en
Maria Ubachs de opmaat naar een prijzenslag in het zwartbontveld.

Martha algemeen kampioene

Martha 70 (v. Jenny-Lou),
algemeen kampioene
Prod.: 3.02 298 13.204 4,34 3,18 lw 120

Grashoek Vrije Tulp 25 (v. Cedric),
kampioene middenklasse
Prod.: 4.01 149 5755 4,95 3,34 lw 98 l.l.

De vierkante en hoog aangehechte uier
van hun Martha 70 (v. Jenny-Lou) imponeerde vriend en vijand. De derdekalfskoe liet over haar productievermogen
geen twijfel bestaan; de melkuitstraling
droop van haar skelet, dat in balans was
en van prima kwaliteit. Met haar sterke
beenwerk maakte Martha het verschil
met Red Markerdocher Cynthia van John
van der Aa uit St.-Michielsgestel, een koe
met veel macht en een krachtig front.
Cynthia moest in de middenklasse nog
een koe van Ubachs laten voorgaan. Marianne 149 (v. Talent) sprong in het oog
met haar fraaie ribwelving, haar diepe
middenhand en haar goede kruispartij.
Ook zij maakte met haar kordate pas en
gesloten klauwen het verschil. Ubachs
haalde met Martha en Marianne een
dubbelslag, waarbij Martha zowel het
kampioenschap middenklasse als het algemeen kampioenschap naar zich toetrok.
Daarmee was de koek nog niet op voor
Ubachs. In het seniorenkampioenschap
veroverde Minke 87 (v. Minardi) de reservetitel. Ze moest daarvoor afrekenen
met Grashoek Nel 96, de moeder van
het quizkalf uit de Veeteeltkerstquiz van
2011. De Lucrativedochter van de fami-

lie Engelen uit Grashoek stak in een goede vorm na haar vierde kalving. De harmonie in het skelet en haar glasharde
benen smaakten naar meer. Het enige
smetje was de hoogte in de achteruier;
daarin was Minke haar de baas.
De hoogste podiumplek moest Minke
vrijhouden voor Jeffdochter Angels Marijke 81 van Henk Engelen uit Meijel. Een
bak van een koe, met een iets royale uier
die na 58.000 kilo melk wel nog altijd
hoog zat aangesloten.
De zwartbontjuniorenstrijd werd een
Hedels onderonsje. De Hedelse melkveehouders Henk Jan van Driel en Michel
Goesten zetten de toon in een finale
vaarzen met sterke benen. De soepel bewegende Anna 173 (v. Strider) van Goesten legde een fraaie stijl aan de dag met
haar lang kruis en de sierlijke ligging
van de ribben. In de finale versloeg ze
Boliviadochter De Winkels Koba 62. Van
Driel had in Koba een jeugdige, harde
vaars met een sterk kruis en een vast
aangehechte uier. Jurylid Ronny Oostvogels koos uiteindelijk voor de charme
van Striderdochter Anna 173 en verkoos
Koba 62 tot zijn reservekampioene.

Ook dubbelslag voor Goossens
Waar Ubachs in het zwartbontkamp uithaalde met een dubbelslag, daar deed
Stef Goossens dat in het roodbontveld.
De fokker uit Beers won met zijn alom
bekende Classic-cracks Stina 34 en Liza
379 respectievelijk het goud en zilver in
de seniorenklasse. Stina sprak als vanouds aan met haar harde bovenbouw
en de fraaie overgangen van voor- naar
achterhand. Hoewel niet meer onberispelijk in de hoogte en vastheid van haar
uier, werd de middenklaskampioene van
de CRV Koe-Expo vrij eenvoudig kampioene.
De meest serieuze tegenwind kwam uit

eigen stal; haar Classichalfzus Liza 379 was in het skelet
evenzeer voorbeeldig, maar
kon het in achteruierhoogte
niet meer trekken. Toch legde de EK-deelneemster van
2006 terecht beslag op het zilver.

Strijd op de centimeter
In de middengroep was het niveau hoog, voor elke centimeter werd strijd geleverd. Grashoek Vrije Tulp 25 (v. Cedric) van
de familie Engelen uit Grashoek beschikte over een vast
en lang aangehechte uier, een
sterke bovenbouw en veel ras
in haar lichaam. Die kwaliteit
manifesteerde zich ook in
haar spijkerharde benen die
ze trefzeker gebruikte. Maar
wat te denken van titelverdedigster Jans 126 (v. Kojack)
uit de stal van Peter-Jan en
Frans van der Aa uit Gemert?
Zij sprak aan met harmonie,
vloeiende overgangen, een
prima kruis en dito uier. Jurylid Jan Steegink noemde haar
een sublieme koe, maar zag in
het gebruik van de benen een
reden om haar te passeren
voor de titel. Jans belandde op
de 1c-positie.
Krachtpatser Barendonk Wilma
220 (v. Classic) van Jan en
Liesbeth Hermanussen uit
Beers combineerde melktype
en kracht en had een ondiepe
uier. In beenwerk was ze niet
uitmuntend, maar omdat ze
in frame en uier wat overhad
op haar concurrentes won ze
haar rubriek.
Maar dan de finale, daar
kwam Wilma oog in oog met
de Cedricdochter van Engelen. Een koe die af is, waarbij
het zoeken is naar schoonheidsfoutjes. Ze won dan ook
haar klasse, met Wilma als
secondante.
Barendonk Holsteins sloeg in
de jongste categorie opnieuw
toe. Barendonk Brasilera 12 (v.
Classic) was van een bijzonder kaliber. De evenredige
vaars versloeg niet alleen de
jeugdige Moerhoeve Gonda 158
(v. Egano) van John van der
Aa uit Moergestel, maar pakte tevens het algemeen kampioenschap bij roodbont. l

Tine van Houselt,
boerin en koeienschilderes
te Laren:
‘Sommige koeien hebben net
niet die mooie oogopslag, of
een te typische aftekening op
hun kop. Ik teken graag volwassen dieren, met voldoende lengte in hun kop en met
een goed geproportioneerd
lijf.’ (Ll)

Jan Steegink,
voorzitter
Platform Roodbont:
‘Onze koeien zijn niet alleen
mooi, we denken dat ze ook
goed zijn. We willen de hardheid in de koeien houden,
met voldoende eiwit. Voor
een show wordt de koe zo
van de roosters getrokken.
Dat moet ook zo blijven. Dan
blijf je binnen roodbont bezig
met pure veeverbetering.’
(Bo)

Jos Knoef,
melkveehouder
te Geesteren:
‘Bij ons staat fokkerij de bedrijfsontwikkeling niet in de
weg. Het levert juist arbeidsinkomen en arbeidsvreugde
op.’ (Bo)

vee aan. Toch dub ik, omdat de
vaarzen tegen 2015 wel eens
duur kunnen worden. Dan kun
je straks beter maar wat extra
jongvee hebben.’ (NO)

Piet Thijsse,
voorzitter Nederlandse Bond
van Handelaren in Vee:
‘De import van 800.000 kalveren vormt een risico. Daarom
moet er met zorg en zorgvuldig
worden gewerkt. Volgens mij
gebeurt dat ook. De kalveren
gaan naar een stal waar ze tot
aan de slacht blijven. Maar het
blijft belangrijk om een vinger
aan de pols te houden.’ (Bw)

‘Oplopende kruisen, zeker die
waar de draaier achterin zit,
moeten we bij onze roodbonten echt niet hebben. Maar ook
te hellende kruizen vind ik
niets.’ (Bo)

‘Als een boer mij vraagt om uit
zijn kudde van 150 zwartbonte
koeien er één te schilderen, dan
wil ik ook zeker weten dat hij
de koe op het doek zondermeer herkent. Elk detail moet
kloppen.’ (Ll)

‘Met lekker weer rijd ik graag
in mijn auto langs de weilanden in Noord-Holland. Daar
heerst een ultieme rust. Soms
zet ik de auto dan even stil
naast een wei met koeien.’
(HP)

Sjaak de Roos,
melkveehouder te Waarder:
‘Jongvee is een dure hobby.
Daarom koop ik zo nu en dan

Kees Romijn,
voorzitter vakgroep
Melkveehouderij LTO:
‘Vergeet niet dat we een band
hebben met onze koeien. Wij
hebben ze zelf groot gebracht
en uit de sloot gehaald als dat
nodig was.’ (NRC)

Teus van Dijk,
melkveehouder
te Giessenburg:
‘Ik selecteer stieren met pedigrees die vrij zijn van wat ik rasbedervers noem, zoals in het
verleden Celsius en nu O Man.
De nakomelingen van dit soort
stieren missen naar mijn smaak
inhoud en kwaliteit.’ (Hp)

Hans Puttenstein,
voorzitter HHH:

Tine van Houselt:

Jan Dulles,
zanger bij de 3J’s
te Volendam:

heb kunnen betalen, ben ik tevreden. Plezier in mijn werk,
dat is het belangrijkste.’ (Bo)

Piet Thijsse:
‘Een goede diergezondheid betaalt zich op termijn altijd uit.’
(Bw)

Nico Bons,
melkveehouder te Ottoland:
‘Met de tijd en aandacht die de
fokkerij op ons bedrijf vraagt,
is vijftig koeien het maximaal
haalbare. Op ons bedrijf levert
het werken met showkoeien
een flinke bijdrage aan het inkomen. En als ik aan het eind
van het jaar alle rekeningen

Bert Philipsen,
specialist weidegang:
‘Het is moeilijk om aan zestien
miljoen mensen uit te leggen
hoe goed de koeien het op stal
hebben.’ (Mm)

Sjoerd van de Wouw,
beleidsmedewerker
Wakker Dier:
‘Een probleem is dat de koe
eigenlijk al te veel is doorgefokt, wat leidt tot chronische
klauwproblemen, mastitis en
zo voort. Wat echter opvalt aan
de melkveehouderij is dat de
mensen die daar werken doorgaans toch meer een antenne
hebben voor zowel het dier als
hun omgeving dan hun collega’s in de intensieve veehouderij.’ (Bv)

Teus van Dijk:
‘Ik werk graag met een nette
veestapel.’ (Hp)

Bronnen: Landleven (Ll), Boerderij (Bo), HP/de Tijd (HP), Nieuwe Oogst (NO), Boerderij Weekend (Bw), NRC Handelsblad
(NRC), Melkveemagazine (Mm), Boerderij vandaag (Bv), Holstein International Plus! (Hp)
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