K E U RI N G

Op ’t Roodt en Van Hoof verdelen zwartbontprĳzen op 80e fokdag Antwerpen

Rode Sara verrast in Oostmalle
Ondanks een beperkt deelnemersveld was de kwaliteit van de
Antwerpse koeien opnieuw uitstekend. Zwartbont was in de
breedte het sterkst, maar de rode Sara stak al haar rood- en
zwartbonte concurrenten de loef af voor het dagkampioenschap.
tekst Florus Pellikaan

video-impressie www.veeteelt.nl

Z
Hydra (v. Goldsun), kampioene vaarzen
Voorsp. prod.: 2.00 305 8253 3,33 3,36

Sara 1807 (v. Savard), alg. kampioene
Productie: 2.10 386 10.547 4,83 3,55

elfs de burgemeester van de gemeente Malle merkte het op tĳdens de
uitreiking van de prĳzen op de Antwerpse jubileumkeuring: het aantal dieren
loopt terug. Hĳ deed tĳdens de tachtigste editie dan ook een oproep aan zowel
de landbouwpolitiek als veehouders om
het terrein in Oostmalle weer meer gevuld te krĳgen.
Met name roodbont had te lĳden onder
het krimpende deelnemersveld. De
kleurslag zwartbont had met 62 melkgevende dieren wel een volwaardige keuring en al helemaal als de kwaliteit meeweegt in het oordeel.
De aansprekende kwaliteit begon al bĳ
de vaarzen. Daaraan leverden Patrick en
Jo Van Hoof en Linda Boonen uit Mortsel
met drie van de zes dieren een grote bĳdrage. Ondanks het numerieke overwicht gaf de concurrentie zich niet direct gewonnen. Shottledochter Fabiana 1
van Guy en Koen Op ’t Roodt uit Olen
gooide met succes haar ontwikkeling en
ribdiepte in de strĳd. Ze stootte door
meer lengte in de uier de stĳlvolle Gorgeous 2 (v. Sanchez) van Van Hoof van de
derde plek. Maar voor de prĳzen kwam
Fabiana tekort, waardoor het toch een
dubbelslag voor Van Hoof werd.

Franse reservekampioene

Diamant Ria (v. Shottle), kamp. senioren
Productie: 3.03 370 12.851 4,67 3,59
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Vanuit de eerste rubriek was het Van
Hoofs Hydra die solliciteerde naar het
goud. De jeugdige Goldsundochter was
met haar fraai gewelfde ribben en haar
fenomenale uier een lust voor het oog.
Alleen het beenwerk moest ze overtuigender gebruiken. Haar uitdaagster was
Duf Gaieté die afgelopen zomer nog reservekampioene tĳdens de Franse nationale
werd. De Jordandochter stapte juist wel
sterk, maar was door haar lactatiestadium niet voorzien van een optimale uiervulling. Hierdoor won Hydra.

In de middenklasse was het Op ’t Roodt
die met drie van de zes dieren overwicht
had. Een dubbelslag leek er echter al
snel niet in te zitten. De Denzelhalfzussen en stalgenotes Diamant Finlay en Diamant Helena moesten het hoofd buigen
voor Dustie (v. Denzel) van familie Ceursters-Verheyen uit Merksplas. De chique
en breed geuierde Denzeldochter had in
de finale echter te veel melk in de uier,
waardoor haar goede kansen vervlogen.
De laatste troef van Op ’t Roodt kwam
daardoor in beeld: Shottledochter Diamant Beyonce, die met een spĳkerhard
frame en sterk beenwerk indruk maakte. De achteruier van Beyonce mocht alleen hoger en juist die was prima verzorgd bĳ Twin Tucky 127 (v. Sanchez) van
opnieuw Van Hoof. In combinatie met
het stĳlvolle frame ging Tucky er met de
titel vandoor.

Op ’t Roodt beste groep
Bĳ de senioren was het eindelĳk wél de
beurt aan Op ’t Roodt. Florina (v. Goldwyn) van Alfons Hoefkens uit Kontich
was de enige koe van een andere eigenaar in de finale. Ondanks veel hardheid
was Florina niet breed genoeg om het
trio Diamantkoeien te verontrusten. De
strĳd tussen de stalgenoten werd beslist
in het voordeel van Diamant Ria. De jeugdige Shottledochter was het meest compleet met een sterke uier en ruime stap.
Ze was fraaier afgewerkt in uier dan de
omvangrĳke reservekampioene Diamant
Goldwyn (v. Goldwyn).
De eervolle vermelding ging naar de
ruim ontwikkelde, maar wat royaal geuierde Mr Burnsdochter Diamant Berny.
Onder aanvoering van deze succesvolle
senioren stelde Op ’t Roodt ook de beste
groep bedrĳfsloten samen.
Bĳ roodbont kwalificeerden zich, vanuit
twee kleine rubrieken, vier dieren voor
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de vaarzenfinale. Van meet af
aan was duidelĳk dat de twee
deelnemers uit de oudste rubriek niet voor de prĳzen
konden strĳden. De uitgezwaarde Pieta 398 van Leo en
Jim Pluym uit Lille miste de
bloei en de krachtig gebouwde Nora 104 (v. Thunder) van
familie Buyens uit Gierle ontbrak het aan fĳne afwerking.
Fanny 8908 (v. Savard) van opnieuw Pluym en Sofie (v. Soccer P) van familie MertensVerheyen
uit
Turnhout
bleven over en ze waren bĳzonder aan elkaar gewaagd.
Fanny was opener gebouwd.
Sofie had de hoogste achteruier. Het duo was zo aan elkaar gewaagd dat ze via het
bordjessysteem op een gelĳk
puntenaantal eindigde, waardoor de arbiter de strĳd
moest beslissen. Dat gebeurde in het voordeel van Sofie.

Unaniem kampioene
Ook in de middenklasse was
de rol van twee koeien in de
finale snel uitgespeeld, namelĳk die van Nena 20 (v. Red Reflex) van Buyens en Joske (v.
Jotan) van Pluym. De diepe
Nena kon in achteruier niet
meekomen en de fraaitypische Joske miste uierbalans.
Sara 1807 (v. Savard) van
Pluym en Petina (v. Classic)
van Elisabeth Van Dĳck en
Jos Vanhooydonck uit Brecht
deelden de lakens uit.
Ook in de onderlinge volgorde was geen discussie gezien
het unanieme oordeel van de
vier juryleden. De diepgeribde Sara won vorig jaar al de
titel bĳ de jonge koeien op
Agriflanders en nu was ze
met haar fraai beaderde uier
en prima stap opnieuw de
beste. Het zilver ging door
haar lange uier en fraaie
melkskelet naar Petina.
Bĳ de roodbonte senioren
won de ruim ontwikkelde
Classicdochter Nekita van
Buyens als enige deelneemster zonder al te veel inspanning. Wat vervolgens nog
restte was het dagkampioenschap, dat ten deel viel aan de
enige unaniem gekozen kampioene: de rode Sara. l

Halbe Huitema,
melkveehouder te Gauw:
‘De koeien die bovenaan eindigen in de keuringsring moeten ook de koeien zĳn die elke
boer het liefst in zĳn stal terugziet. Als je niet zo jureert,
neemt de animo voor keuringen zeker af.’ (NO)

per genoeg om de opfokkosten
van diezelfde vaars te dekken.
Ik zie op bedrĳven die bewust
hun jongveebezetting sterk terugdringen, dat het ook lukt de
koeien ouder te laten worden.’
(Bo)

Claudia de Wit,
dierenarts en zelfzuivelaar
te Montfoort:
‘Ik houd van koeien met
mooie hoofden. Ik weet hoe
dat komt. De kalfjes zĳn mĳn
domein. Je ziet pittige sprankelende droomogen, blessen
en kollen. Die uitdrukking raken ze nooit meer kwĳt; na
een paar jaar hebben ze nog
steeds een pittige of een slome kop.’ (Bv)

Joop Olieman,
secretaris NVO:
‘Je moet concluderen dat vanuit
de genomicsfokkerĳ ook goede
stieren voortkomen. Al een paar
draaien op rĳ komen er enkele
nieuwe stieren sterk door, nadat
ze dochterinformatie meegewogen krĳgen. Daarin wordt
vooruitgang geboekt.’ (NO)

‘Probeer alles in verhouding te
zien. Een goede koe is nooit te
groot, als ze maar klopt. Juist
macht en maat zĳn belangrĳke
zaken die aan het ras toegevoegd kunnen worden.’ (Dl)

Michel de Haan,
projectleider rekenprogramma Jonkos:
‘Door de druk van jongvee
worden koeien te snel afgevoerd. De melkopbrengsten
uit de eerste lactatie zĳn am-

‘Het maken van combinaties ligt
ten grondslag aan het succes.
En dus veel kĳken inderdaad.
Dat is overigens een nadeel van
de meeste paringsprogramma’s,
er wordt niet naar koeien gekeken. Fokkerĳ is compensatie.
Daarbĳ moet je soms voor stieren kiezen, die je anders niet
zou gebruiken.’ (Mm)

Halbe Huitema:
‘Welke kleur een koe heeft,
maakt mĳ helemaal niets uit. Ze
moet functioneel en fraai zĳn,
daar draait het om. Ik wil met
mĳn koeien naar de keuring
kunnen. Dan mag er niets aan
mankeren. Daar draait het om,
niet om de kleur.’ (NO)

Paul Polman,
directeur Unilever:

Bertus Hoekman,
melkveehouder met lakenvelders te Oosthem:

‘Het fokken van exterieurkoeien
is leuk en levert misschien wel
wat op, maar we moeten het
vooral met melken verdienen.
Het exterieur staat daarom ook
ten dienste van de melkproductie.’ (NO)

Roelof Krikken,
melkveehouder te Echten

Hans Beenackers,
melkveehouder te
Molenschot:
‘De melkrobot past prima bĳ
weidegang. In een melkput
moet je bĳ weidegang altĳd de
koeien twee keer per dag ophalen. Als je de robot en weidegang slim combineert, ben
je daar juist vanaf.’ (Bo)

Ivo Hermanussen,
melkveehouder te Beers:

‘Margarine heeft een ernstig
imagoprobleem. Bĳ boter is de
associatie: het komt van de koe,
dus is het een natuurproduct.
Maar margarine wordt gemaakt
van plantaardige zonnebloemolie en is óók een natuurlĳk product.’ (NRC)

Frans Lenssinck,
onderzoeker Robot & Weiden:
‘Gelukkig kun je koeien veel leren en ze hebben tegelĳkertĳd
veel behoefte aan vaste patronen. Daarom zĳn melkveehouders met veel routine in de
bedrĳfsvoering doorgaans het
meest succesvol in het combineren van weidegang met een
robot.’ (mk)

Ynte Schukken,
directeur GD:
‘Als GD zĳn we objectief en
kennisgedreven. We baseren
ons niet op gevoel, maar zĳn
daarmee niet gevoelloos. Noem
het ingebouwde objectiviteit.
Als we uitspraken doen, dan baseren we die op bevindingen die
we in de praktĳk opdoen of ontdekken via toegepast onderzoek.’ (Hk)

Linda de Jong,
melkveehoudster te
Beusichem:
‘Mĳn ideale topkoe moet functioneel gebouwd zĳn, want levensduur is een steeds belangrĳker criterium. Een grote en
gezonde uier, natuurlĳk, daar
gaat het ook om, want een
hoge melkproductie is essentieel. En zeker niet als laatste:
sterke benen en klauwen. Maar:
het dier moet mooi zĳn, uitstraling hebben.’ (Bv)

Bronnen: Nieuwe Oogst (NO), Boerderĳ (Bo), Boerderĳ vandaag (Bv), De Lakenvelder (Dl), NRC Handelsblad (NRC),
melk (mk), Veldpost (Vp), Melkveemagazine (Mm) en Herkauwer (Hk)
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