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Howie Fanny algemeen kampioene op drukbezochte Vlaamse Koeparade

Koeparade op kruissnelheid
De vĳfde editie van de Vlaamse Koeparade trok niet alleen meer
koeien, maar ook meer inzenders. Glitter ten Ruysschaert en
Eurostar Beauty wonnen de vaarzen- en de seniortitel, Howie
Fanny eiste het algemeen kampioenschap op.
tekst Annelies Debergh

fotoimpressie www.veeteelt.nl

W

as het de positieve stemming in
de melksector of de teruggekeerde
rust na het doorvoeren van de ibr-wetgeving? Eén ding was duidelĳk: de Vlaamse
Koeparade zette in op groei. Niet alleen
het aantal bezoekers op de tweejaarlĳkse
show tĳdens de land- en tuinbouwbeurs
Agro-Expo in Roeselare ging erop vooruit,
het aantal deelneemsters lag met honderd
catalogusnummers eveneens flink hoger.
Met dertig deelnemende fokstallen klokte
ook het aantal inzenders flink hoger af.

Glitter groeit in haar rol
Geen onbekende in de vaarzenreeksen
was Glitter ten Ruysschaert van Geert Mazereel uit Reninge. De Seaverdochter was
anderhalve maand geleden succesvol op
de Belgische nationale show en had zichtbaar aan capaciteit gewonnen. De fraaie
overgangen in combinatie met een prima
opgehangen uier gaven haar het voordeel
boven de melkrĳke Siddochter Ghloe van
de familie Matthĳs uit Kaprĳke.

Seaver zette in de tweede vaarzenreeks
opnieuw de toon. Ook daar stuurde Mazereel een Seavergezant uit, dit keer in de
vorm van de complete Glamour ten Ruysschaert. Na wikken en wegen koos jurylid
Nico Bons voor de glansrĳke en ruim gebouwde Seaver Laurie, een pupil uit de stal
van Kris De Dyn en Erika Heremans uit
Denderwindeke. Vanwege haar hoge en
brede achteruier bleef Laurie stalgenote
Uniek 4 van het Kloosterbos (v. Seaver) voor.
Halfzus Glamour volgde op de derde plek.
Als nieuwkomer waagde Jo Kestier uit
Westvleteren zich voor het eerst in de
Roeselaarse ring met het nummer 307,
dochter van Gillette Wallace. De balansrĳke vaars was niet de grootste, maar
dankzĳ haar ‘vastgegoten’ uier versloeg
ze Gusta (v. Howie) van de familie Vandewalle-de Raedt uit Boezinge. De finale was
voor het duo een brug te ver. Daar traden uiteindelĳk vier Seaverdochters in de
spotlichten met Siddochter Ghloe als enige vreemde eend in de bĳt. Na rondcirke-

Howie Fanny (v. Howie), kamp. midden en alg. kamp.
Productie: 2.01 319 10.003 3,88 3,31

38

len tussen de vĳf finalisten tikte Bons Glitter ten Ruysschaert als kampioene aan.
Zĳn weg ging verder langs reservekampioene Seaver Laurie en als derde Ghloe.

Fanny absolute nummer één
Aanhoudend sterke reeksen waren ook te
zien in de middenklasse. Zo imponeerde
de hoge en brede achteruier van Sanchezdochter Google van Filip Maelfait uit
Hulste. De extra wigvorm in het skelet
en de balansrĳke uier stuurden Fabeltje (v.
Stormatic) van Lieven Ryckewaert uit Harelbeke richting een hogere notering.
Maar de absolute nummer één was Howie
Fanny (v. Howie) van Luc Peeters uit Nĳlen.
Haar fraaie melktype en haar prima kruisvorm in combinatie met de hoog en breed
gedragen uier gaven Fanny de voorkeur in
de reeks.
Een tweede gooi naar winst deed Filip
Maelfait met Damiondochter Ibiza. Haar
gerekte frame toonde voorin veel kracht
en ook openheid in de ribben. De Damiondochter contrasteerde op dat vlak met de
fĳner gebouwde Destrydochter Maya van
Koen Leus uit Oosterzele. De krachtige
Ibiza won vóór Maya en kon haar stal ook
in de finale verdedigen.
Het vĳftal finalisten telde behalve Fanny,
Fabeltje en Ibiza nog twee telgen uit de
derde reeks. De gespikkelde en sterke
Shottledochter Elina van Lode Vandecaveye uit Westvleteren en de imposante
Goldwyntelg Vrony van Jacques Monbail-
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lieu uit Zuidschote kampten
uitvoerig om de koppositie,
maar Nico Bons koos voor de
extra kwaliteit in de uier van
de verder erg complete Elina.
De stĳlvolle Vrony mocht haar
concurrente in de finale vergezellen. Beide moesten finaal
de duimen leggen voor de
fraaitypische Howie Fanny.
Elina kreeg alsnog de reservezege en de derde plek ging
naar Fabeltje, die ook al
het uierkampioenschap mocht
noteren.

Beauty naast Annelies
De minst bezette categorie
maar wel sterk van inhoud
was die van de oudste koeien.
Eurostar Beauty (v. Goldwyn)
van Frederik Geerardĳn uit
Kemmel mocht daar het spits
afbĳten met haar fraaie melkrĳke uier die voorin en achterin vast en breed was aangehecht. In kruisvorm bleef ze
de eveneens goed geuierde
Jenny-Lou (v. Jenny Lou) van
Filip Maelfait de baas, die
prompt werd gevolgd door de
in zĳaanzicht imponerende
Titanicdochter Claudia ‘l’ (v. Titanic) van Kurt Van Doorne uit
Beernem.
Met de roodbonte Annelies
kwamen Marc en Jeroen Van
Nevel uit Beernem sterk voor
de dag. De langgerekte en
evenwichtig gebouwde Classicdochter eindigde voor Cuvara (v. Final Cut) van Lieven
Ryckewaert en Wildina (v. Talent) van Filip Maelfait. Aan
de hand van de jongste voorbrenger Jens Cuvelier uit Poperinge pakte Aria B.Pop (v.
Wonderful B.Pop) – de oudste
koe op de keuring – de eiwittrofee.
De zege bĳ de oudste koeien?
Die kwam op naam van Eurostar Beauty, eveneens de publiekskampioene van de Koeparade. Op de reservepositie
kwam de roodbonte Annelies
te staan en de derde plek was
voor Jenny-Lou. Na Brussel
greep Annelies ook weer de
zege van beste roodbonte.
Maar de algemene titel op de
Vlaamse Koeparade kwam in
het bezit van Howie Fanny. l

Ton Bastiaansen,
melkveehouder te Groede:
‘Weidegang is inderdaad goed
voor het imago en voor een
bonus ben ik best bereid te
weiden, maar niet voor een
halve cent.’ (Mm)

te aankoop ooit was de stier
Feikje’s Restaurant. Na de goede resultaten op ons bedrĳf is hĳ
veelvuldig ingezet door KI Kampen.’ (AN)

Roel Veerkamp,
coördinator GES:
‘We gaan met genomics ook
fokwaarden berekenen voor
niet-klassieke, nieuwe kenmerken als robotefficiëntie of
voor vruchtbaarheidsgegevens
gemeten op basis van progesteron.’ (Bo)

Sharon Dĳksma,
staatssecretaris van Landbouw:
Roel van den Heuvel,
melkveehouder te Cadzand:
‘Bĳna veertig procent van de
melkveehouders verstrekt nog
eigen melk aan de kalveren,
terwĳl die melk wat samenstelling betreft niet aansluit op
de behoefte van het kalf. Daar
valt nog veel te winnen. Het is
trouwens de verwachting dat
met het verdwĳnen van de
melkquotering meer melkveebedrĳven zullen overstappen
op melkpoeder.’ (mk)

Leon van der Tol,
melkveehouder te Oldelamer:
‘Melken is prachtig mooi. Als
ik de eerste twintig aan de
melkstellen heb staan, geniet
ik.’ (Vp)

Paula van Norel-Buurkes,
boerin te Oosterwolde
(Gld.):
‘Ik ging altĳd samen met pa de
stier kopen. Zodoende leerde
ik al vroeg waar je bĳ de stierkeuze op moet letten. De bes-

Lianne Schaap,
toekomstig melkveehoudster
te Eemdĳk:
‘Ik kan het haast niet uitleggen,
het is een gevoel. Een vaarskalf
zien opgroeien is zo mooi en
als-ie het dan later ook nog
goed doet in de melkstal, dan is
de voldoening groot. Het is toch
elke keer weer spannend: gaatie het doen of niet?’ (Bo)

Jan Aantjes,
melkveehouder te Streefkerk:
‘Laten we dit jaar eerst de
dierziekten aanpakken, daarna de klauwgezondheid en
vruchtbaarheid. Daar hebben
we onze handen vol aan, maar
dan zetten we wel enorm
grote stappen richting verduurzaming van onze veestapels.’ (Bo)

paald door vraag en aanbod op
de wereldmarkt en niet in Purmerend.’ (Mm)

‘Ik baseer mĳn beleid op feiten.
Feit is dat de melkveehouderĳ
zelf controlesystemen heeft opgetuigd om te voorkomen dat
de mestproductie de milieunormen overschrĳdt. Dan is het
niet reëel om voor deze sector
een heel ingewikkeld systeem
van dierrechten te introduceren.’ (LC)

Gidi Smolders,
onderzoeker Rikilt Wageningen UR:
‘Het stierenaanbod binnen holstein friesian is groot genoeg.
Je moet geen koeien fokken
die 11.000 kilo melk willen geven als een bedrĳf door voeding, huisvesting en verzorging
slechts 9000 liter kan leveren.’
(NO)

Henny Swinkels,
directeur VanDrie Group:
‘De veemarkt heeft historisch
gezien een belangrĳke bĳdrage
geleverd aan het tot waarde
brengen van kalveren en koeien
in Nederland, maar die functie is
grotendeels verdwenen. De kalverprĳs is tegenwoordig een
wereldmarktprĳs, die wordt be-

Caroline Huetink,
voorzitter vakgroep
gezondheidszorg herkauwer
KNMvD:
‘Als dierenarts zie ik bedrĳven
met een hoge melkproductie en
een prima vruchtbaarheid. Dus
de combinatie is zeker mogelĳk,
maar vergt wel meer van het
vakmanschap van de veehouder.’ (Bv)

Roald van Noort,
directievoorzitter CRV:
‘We hebben in de Verenigde
Staten hoogwaardig mannelĳk
materiaal, maar door genomics
zĳn ook de vrouwelĳke dieren
met de hoogste erfelĳke aanleg
in beeld. Daar is een run op ontstaan en dat drĳft de prĳs voor
die dieren enorm op. Het is niet
voor niets dat we binnen het
Amerikaanse fokprogramma samenwerking hebben gezocht
en gevonden met Alta.’ (Bo)

Barry van der Burg,
melkveehouder te Wieringerwerf:
‘Met weidegang blĳft de melkveehouderĳ zichtbaar voor de
samenleving. Maar weidegang
staat naar mĳn mening los van
thema’s als diergezondheid en
duurzaamheid.’ (mk)

Bronnen: Melkveemagazine (Mm), Boerderĳ (Bo), melk (mk), Veldpost (Vp), ABZ Nieuws (AN), Leeuwarder Courant (LC),
Nieuwe Oogst (NO), Boerderĳ vandaag (Bv)
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