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Dagzege voor hoogproductieve Wilhelmina 401 in Noordeloos

Driemaal is scheepsrecht
Tijdens de Zuid-Hollandse wintershow was de strijd in de middenklasse het meest spannend, vanwege een sterke bezetting.
De hoofdprijs van de zestiende editie van de wintershow ging
andermaal naar een telg uit de stal van Teus van Dijk.
tekst Jaap van der Knaap

Jonker Martha 626 (v. Garrett)
kampioene vaarzen
Prod.: 2.02 202 4930 4,12 3,56 lw 101

video-impressie www.veeteelt.nl
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n 2011 en 2013 behaalde Wilhelmina
401 al de seniorentitel tijdens de ZuidHollandse FVZH-wintershow. Maar tot
de hoofdprijs, het dagkampioenschap en
daarmee de eervolle Piet Ponsprijs, kwam
het niet. De gitzwarte Jamesdochter van
Teus van Dijk uit Giessenburg zon dit
jaar op revanche. Met een dagproductie
van zeventig kg melk straalde ze melk
uit van kop tot staart. Haar gewelfde middenhand, fijne vel en vooral haar enorm
brede uier dwongen respect af bij jurylid
Adrion van Beek. Vanzelfsprekend stond
Wilhelmina in de finale in de strijd om de
seniorentitel.

Duo Goldwyn maal Shottle
HBC Goldwyn Daydream (v. Goldwyn),
kampioene middenklasse
Prod.: 2.02 655 16.691 4,45 3,51 lw 116

Wilhelmina 401 (v. James)
dagkampioene en kampioene oudere koeien
Prod.: 7.02 641 28.112 4,12 3,75 lw 140
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Eenmansjury Van Beek had ook de sterke
Jonker Martha 595 (v. Jonker Floyd) van
Kees de Jong uit Noordeloos en de fraaigeuierde Wekken-Holstein Carla 109 (v. Hole in
One) van Cees van der Wekken uit Maasdam opgeroepen voor de finale, maar zij
waren een maatje te licht voor de podiumplaatsen. Wilhelmina 457 (v. September
Storm) uit de stal van Van Dijk deed met
haar sterk gedragen uier en diepe ribbenpartij nog wel een serieuze poging voor
een ereplaats. Margriet 333 van Wout,
Wouter en Daniël de Bruin uit Giessenburg stak daar een stokje voor. De bekende Goldwyndochter Margriet had net als
Wilhelmina 401 eind 2013 gekalfd. Margriet bezat nog veel jeugd en toonde een
sterke ophangband, maar in tegenstelling tot Wilhelmina miste Margriet de
melk-uitstraling die je van een verse koe
mag verwachten. Zonder twijfel kreeg
Wilhelmina de seniorentitel en Van Beek
wees Margriet aan als reservekampioene.
Of Wilhelmina zich de dagzege mocht
toe-eigenen, hing vooral af van de middenklasse. Als vanouds was daar de strijd
het meest spannend. Dit jaar door onder
meer een sterk optreden van De Witboom

Monica 14 van Cees Versluis uit Ameide.
Hoe langer je keek naar de Denzeldochter,
des te meer je haar compleetheid in bouw
en beenwerk ging waarderen. In de finale
trof ze De Winkels Koba 62 (v. Bolivia) van
Henk Jan van Driel uit Hedel, die voor het
eerst in Noordeloos dieren toonde. Koba’s
wapenfeit was haar vierkant opgehangen
uier, maar ze was door het gevorderde lactatiestadium wel erg zwaar geworden in
haar voorhand. De aansluiting van de
voorhand naar de middenhand kostte
Geertje 536 (v. Bolivia) van Van Dijk een podiumplaats. Geertje had ook al zo’n puike
uier met veel lengte, maar ze was in haar
schouderpartij niet onberispelijk.
Het waren HBC Sheila 4 en HBC Goldwyn
Daydream die uiteindelijk de prijzen pakte
in de middenklasse. Beide tweedekalfskoeien van Schep Holsteins uit Bergambacht waren van de combinatie Goldwyn
maal Shottle. Ondanks dezelfde bloedvoering waren er wel degelijk verschillen.
Daydream was groot, open gebouwd en
had zware voorkwartieren. Sheila 4 was
fijner gebouwd, wat vooral sterk tot uiting kwam in het droge, sterke beenwerk.
Door die fijnheid in het skelet miste ze de
diepte en breedte in de middenhand en
dat bleek een belangrijk argument om
Daydream kampioen te maken en Sheila
reservekampioene.

Showmanship-competitie
De strijd om de beste fokstudieclubs was
in Noordeloos vervangen door een competitie ‘showmanship.’ Bij de jongeren tot
twintig jaar leverde het winst op voor
Hendrik de Groot uit Herwijnen. Wilco
van Mourik uit Nieuwland behaalde de
zege bij de jongeren tot 25 jaar.
De voorbrengwedstrijd was een prima
pauzenummer, maar uiteindelijk was het
publiek vooral gekomen voor de individuele koeienstrijd. Zo was de nog erg verse
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Frida 150 van Jaap Swank uit
Nieuw-Beijerland beslist het
bekijken waard in de vaarzenfinale. De Windbrookdochter
was erg jeugdig, stapte vlot
en aan haar hoge achteruier
zaten korte spenen. Vaarzenfinaliste Geertruida 35 (v. Goldwyn) van Arjo Hoogerbrugge uit Woubrugge had juist
lange spenen, maar wist haar
jeugd al wat meer te combineren met een diepere middenhand. De sterkste troef van
JK Cinderella 1 was haar hoog
gedragen uier. De Snowmandochter van Jan Kolff uit
Woudrichem straalde veel
melk uit, maar kon op stand
niet verbloemen dat ze wel
wat ruimte in de voorhand
ontbeerde. De Adelaar Gretha
155 was daarin sterker, maar
de krachtige Boliviadochter
van de familie Reijm uit
Streefkerk had een minder
sterke ophangband.

Buitenlandse allure
‘Ik vraag me af dit wel een Nederlandse vaars is’, prees jury
Adrion van Beek Jonker Martha
626 toen hij haar rubriekswinnaar maakte. ‘Ze is zo lang in
haar lijf en heeft zo’n bijzonder sterke vooruieraanhechting, dat zie je normaal gesproken vooral op keuringen
in het buitenland.’
Een Nederlands fokproduct is
Martha 626, verzekerde eigenaar De Jong, maar de afstamming had wel toelichting nodig. Martha is wellicht geen
dochter van Garrett, waarmee
ze als reservekampioene van
Hoornaar 2013 bekend werd,
maar een Cricketdochter. Voor
Van Beek maakte het niet uit;
hij kroonde Martha tot kampioene en wees Frida 150 aan als
reservekampioene.
Vormden vaarzenkampioene
Martha en middenklasse kampioene Daydream vervolgens
een serieuze bedreiging voor
Wilhelmina 401 voor het behalen van het dagkampioenschap? Welnee, het was voor
niemand een verrassing dat
Wilhelmina de verlossende
tik kreeg en na drie seniorentitels nu eindelijk ook de Piet
Ponsprijs opeiste. l

Geert Kuiper,
melkveehouder te Oldeholtwolde en schaatscoach:
‘Koeien houden of schaatsers
trainen, in beide situaties moet
je goed observeren. Je kijkt of
je koeien niet ziek zijn. Moet
dat dier worden gedekt, gaat
die koe bijna kalven? Schaatsers kunnen praten, dat maakt
het soms makkelijker, maar
hun problemen zijn complexer. Als het met een koe
echt niks wordt, kun je haar
laten afschieten. Van een
schaatser kun je afscheid nemen, maar dat punt komt pas
veel later.’ (AD)

en, met de vlekken om de ogen
is zij de pandabeer onder de
koeien. Mijn opa had vroeger
zo’n dertig van deze prachtige
dieren op stal staan. Over de
moderne melkkoeien zei mijn
opa: “Ach dat zijn geen koeien
meer, dat zijn kapstokken”.’
(dB)

Wytze Nauta,
initiatiefnemer Bio-KI:
‘Ik vraag mij vaak af waarom
biologische veehouders alles
biologisch doen, behalve fokkerij. Het zit gewoon niet in hun
hoofd. De grotere ki-bedrijven,
waar men vaak ook lid van is,
komen op het bedrijf, maken
een praatje en verkopen zo hun
waar.’ (Bv)

Hans Luijerink,
kalvermester te Overdinkel:

Aalt Dijkhuizen,
vertrekkend bestuursvoorzitter Wageningen UR:
‘We leren steeds meer over de
genen van planten en dieren.
Die kennis veroorzaakt een revolutie. Het zal de voedselproductie enorm gaan beïnvloeden, zowel in productiviteit als
in kwaliteit. Als we weten
welke genen dat doen, kunnen we sneller selecteren. In
de veefokkerij zien we daar
een begin van.’ (NO)

Gerard Hoff,
melkveehouder
te Vriezenveen:
‘Een koe met een goed exterieur kan de rest ook aan.’ (dV)

Tjibbe Joustra,
voorzitter Onderzoeksraad
voor de Veiligheid:
‘In mijn jeugd hoefde je echt
niet van de fiets af te stappen
als je door een trekker werd
ingehaald.’ (BA)

Nanouk Weijnen,
koeienschilderes
te Budel-Dorplein:
‘Ik heb iets met blaarkopkoei-

vensduur pas nadat de dochters
van een stier zijn afgevoerd. Het
gewicht dat we bij het selecteren aan een kenmerk geven
hangt af van het economisch
belang van het kenmerk, niet
van de betrouwbaarheid.’ (HI)

‘We zullen de komende jaren
marge naar ons toe moeten
trekken. Het mooist is een betere opbrengst van het vlees,
maar supermarkten draaien ons
liever de duimschroeven aan.
Dus blijven de nukaprijs, de
voerkosten en technisch goed
draaien over.’ (Bo)

Alexander van der Lely,
directeur Lely Industries:
‘Door arbeid te vervangen door
robots heeft de moderne boer
veel meer informatie tot zijn beschikking. Ook daar kan hij zijn
bedrijf efficiënter mee managen. Wanneer een koe het beste gemolken kan worden, bijvoorbeeld. Dat heeft zo’n robot
in de gaten. We hopen dat onze
machines een nieuwe generatie melkveeboeren aantrekken,
want de oude garde raakt op.’
(NRC)

Dick de Ruiter,
melkveehouder te Warga:
‘Melk is zo’n belangrijk deel van
je opbrengsten, daar mag je
niet mee gokken.’ (BA)

Reurt Boelema,
hobbyfokker te Bunne:
Hessel Agema,
melkveehouder en
weidevogelbeheerder
te Kollumerpomp:
‘Niet alles hoeft op de top te
zijn. Dan branden je koeien
te snel op. Door aandacht te
schenken aan koegezondheid,
duurzaamheid en biodiversiteit
kan je net zo goed uitstekende
resultaten behalen.’ (Bv)

Jaap Brinkman,
foktechnicus CRV:
‘De beperkte betrouwbaarheid
van levensduur binnen het fokprogramma is inherent aan het
kenmerk. Echt meten kun je le-

‘Iedereen die de duidelijke witte
band ziet weet dat hij een lakenvelder voor zich heeft en
dat de lakenvelder een écht
oud-Hollands ras is. Blijkbaar
wakkert dat chauvinistische gevoelens aan, we willen dat behouden en beschermen.’ (Ll)

Geert Kuiper:
‘Je laat op een boerderij meer
achter dan je familie. Je bent
altijd benieuwd hoe het met
de koeien gaat. Dat wordt wel
steeds makkelijker, dankzij internet kan ik vanaf mijn laptop
in Sotsji zelfs de robot bedienen.’ (AD)

Bronnen: Algemeen Dagblad (AD), Nieuwe Oogst (NO), de Voor (dV), Boerderij Ambitie (BA), de Blaarkopper (dB),
Boerderij vandaag (Bv), Boerderij (Bo), Holstein International (HI), NRCweekend (NRC) en Landleven (Ll)
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