K E U R I N G

Roodbonte Joyboydochter rekent af met zwartbonten op FVZH-wintershow

Primeur voor Annie 127
De top van roodbont kan zich meten met zwartbont. Op diverse
keuringen gaven roodbonten al hun visitekaartje af. Nu gebeurde dat op de van oudsher door zwartbonten gedomineerde
wintershow in Zuid-Holland. Eenmansjury Nico Bons kroonde de
roodbonte Annie 127 van familie Pellikaan tot dagkampioene.
tekst Inge van Drie

Watermolen Windbrook Paradise
(v. Windbrook), kampioene vaarzen
Prod.: 2.03 61 2450 3,79 3,03 lw 109 l.l.

Annie 127 (v. Joyboy),
algemeen kampioene
Prod.: 2.06 348 9555 4,49 3,41 lw 117

Wilhelmina 444 (v. Duplex),
kampioene senioren
Prod.: 4.02 445 16.998 3,66 3,43 lw 115

video-impressie www.veeteelt.nl

D

ertien keer in de historie van
de FVZH-wintershow in Noordeloos
was de Piet Ponsprĳs inmiddels uitgereikt. Negen keer overhandigde Tineke
Pons die prĳs voor de dagkampioene aan
Teus van Dĳk. Zou de fokker uit Giessenburg dit jaar zĳn tiende trofee krĳgen?
Van Dĳk was in ieder geval als enige inzender in elke finale met koeien vertegenwoordigd. Bĳ de oudere koeien zelfs
met twee dieren: Geertje 531 (v. Savard)
en Wilhelmina 444 (v. Duplex). Van dat
duo maakte Wilhelmina de meeste indruk met haar prachtige melkskelet en
haar goed gevormde, iets royale uier.
In de finale kreeg de zevenjarige Duplexdochter tegenstand van de 1a en 1b uit
de jongste rubriek senioren, Buiteneind
Gem 124 van Herman en Anton Scherpenzeel en De Winkels Koba 62 van HenkJan van Driel uit Hedel. Gem was een
ragfĳne, diepgeribde Rossdochter, die
vanwege een mooiere overgang van de
voor- naar de middenhand krachtpatser
Koba (v. Bolivia) voorbleef in de rubriek.
Zonder Gem en Koba tekort te doen, ze
vormden niet de grootste hobbel voor
Wilhelmina in de strĳd om de seniorentitel. De felste concurrentie kwam uit de
hoek van Wekken-Holstein Carla 109 van
Cees van der Wekken uit Maasdam.
Carla was een heel correcte, lange Hole
in Onedochter met een uier met nog veel
bodemvrĳheid. In achteruierhoogte was
Wilhelmina de meerdere van Carla en
ook toonde ze meer wigvorm. Dat waren
de belangrĳkste argumenten om Wilhelmina tot kampioene te kronen en Carla
tot reservekampioene.

Beloftevolle vaarzen
Nico Bons vervulde dit jaar een andere
rol in Noordeloos. De fokker uit Otto-
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land stond niet als inzender, maar als
eenmansjury midden in de ring. Bons
stak zĳn enthousiasme over de vĳf
vaarzenfinalisten niet onder stoelen of
banken. ‘Het zĳn vaarzen met stuk voor
stuk sterke uiers en mooie overgangen.
Dat belooft nog veel goeds voor de komende wintershows.’
Een van die beloftevolle vaarzen was
Merwehoeve Alana 5 (v. Amor-Red). Met de
roodbonte vaars sleepte Merwehoeve De
Groot uit Herwĳnen op de HHH-show al
een eervolle vermelding in de wacht. Dat
was geen toevalstreffer, bleek in Noordeloos. Met haar sterke beenwerk, haar
vast aangehechte uier en haar melktypische skelet veroverde Alana ook tussen
de zwartbonten moeiteloos een finaleticket. In de eindstrĳd bleef ze onder
meer De Witboom Greet 81 voor, een Siddochter van Kees Versluis uit Ameide
met mooie overgangen in haar lĳf en een
vast en hoog aangehechte uier met een
sterke ophangband. Ook de jonge Margriet 392, opnieuw een Sidtelg en eigen
aan de familie De Bruin uit Giessenburg,
legde het ondanks haar sterke bovenbouw, mooie breedte- en lengtematen en
puike uier af tegen Alana.
Martin de Groot uit Tienhoven was in de
finale vertegenwoordigd met Watermolen
Windbrook Paradise, een jeugdige, stĳlvolle Windbrookdochter met veel lengte en
perfecte verhoudingen. Als oudste finaliste completeerde Geertje 567 (v. Windbrook) van Van Dĳk het vĳftal. De
Windbrookdochter mocht al tĳdens de
fokveedag in Hoornaar aan de winst ruiken – toen veroverde ze de reservetitel
bĳ de vaarzen. Nu etaleerde ze opnieuw
haar charme met haar lange lĳf, open
ribben en haar brede, fraai beaderde
uier. De kampioenstitel ging uiteindelĳk
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naar Watermolen Windbrook
Paradise, met Geertje 567 in
haar kielzog. En Alana? Zĳ
moest net als op de HHHshow genoegen nemen met
de eervolle vermelding.

Twee rode finalisten
Alana was niet de enige roodbonte die indruk maakte in
Noordeloos. In de middenklasse selecteerde Bons ook
de krachtig gebouwde en
breed geuierde Wilhelmina
472 (v. Savard) van Van Dĳk
voor de finale, evenals Annie
127 (v. Joyboy) van de familie
Pellikaan uit Meerkerk. De
Joyboydochter, al twee keer
goed voor een kampioenstitel
op de HHH-show, was weliswaar niet de grootste van het
stel, maar ze dankte haar finaleplek aan haar hoog en
breed gedragen uier en harmonieuze bouw.
Ook Plataan J.S. Hilary (v. Palermo) van Kees de Jong uit
Hoogblokland was beslist het
bekĳken waard met haar lange lĳf, het brede kruis en de
goed gevormde uier, al overtuigde ze minder in beenwerk. In lichaamslengte deed
de opengebouwde Passiehoeve Geertruida 35 van Arjo Hoogerbrugge uit Woubrugge
nauwelĳks voor Hilary onder.
Toch bemachtigde het duo
geen prĳzen. Die gaf Bons
aan Annie 127 en rubrieksgenote De Crob Rita 6685 (v. Aftershock). De matig stappende, maar stĳlvolle Rita van
Mies Pabon en Henk-Jan van
Driel toonde een royale ontwikkeling en een vierkant opgehangen uier. Dat bleek voldoende voor de reservetitel.
Het kampioenslint kwam om
de borst van Annie.
Nog even bleef het spannend.
Zou Van Dĳk opnieuw de Piet
Ponsprĳs mee naar huis nemen? Nee, Bons gunde ditmaal de dagzege aan Annie
127, die daarmee voor een
dubbele primeur zorgde. De
Joyboydochter sleepte het
eerste algemeen kampioenschap voor de familie Pellikaan binnen én ze is de eerste
roodbonte dagkampioene in
Noordeloos. l

Klaas Kasma,
culinair publicist:
‘Helemaal trots is de melkfabrikant die straks melk in de
supermarkt zet die nog zeven
dagen vers blĳft na opening
van het pak. Hĳ investeert in
mensen die eigenlĳk niet zo
van melk houden en aan een
liter per week genoeg hebben.
Ja, daar mag je trots op zĳn!’
(LC)

Theo Spruit,
biologisch melkveehouder
te Zegveld:
‘Ik hou van mĳn beesten,
soms misschien wel te veel.’
(Gl)

koppen met hoorns brengen
veel minder verwondingen aan
doordat de hoorns kleiner zĳn
en een andere stand hebben.’
(dB)

Jos van Kessel,
melkveehouder te Odiliapeel:
‘Wie start met inkruisen, neemt
afscheid van uniformiteit, maar
na verloop van jaren kun je dat
goed weer terugfokken. Mĳn
overtuiging is dat de beste stieren per ras gemiddeld het beste
resultaat geven. Daar hangt een
prĳskaartje aan, maar dat beetje
extra voor de spermaprĳs compenseert zich later met gemak.’
(Mv)

‘In bridgebargoens worden adviseurs, die naderhand het beste
weten welke beslissing had
moeten worden genomen, veeartsen genoemd. Ze ontlenen
hun wĳsheid aan het achteraf in
de kont van de koe kĳken.’ (LC)

‘De bezorgdheid en onzekerheid rondom de huidige negatieve zuivelmarkt is onderwerp
van gesprek bĳ veehouders en
de zuivelindustrie. Beide zĳn in
de wereld toonaangevend. Ik
heb dan ook het volste vertrouwen dat beide schakels
deze uitdaging volop aangrĳpen om onze positie te verstevigen.’ (Mv)

Paul van den Bergh,
melkveehouder te
Simonshaven:
‘Huub Peek komt vier keer per
jaar en geeft in overleg een
stieradvies voor onze koeien.
Zelf geef ik niets om fokkerĳ.
Peek is de expert.’ (Bo)

Jan Wieringa,
biologisch melkveehouder
te Doorwerth:
‘Een bĳkomend nadeel van
de hf-invloed bĳ blaarkoppen
zĳn de gemeen grote hoorns
die holsteins hebben. Blaar-

‘Is het toeval dat in de professionele schaatstop zoveel boeren
– zoals mĳn neven Erwin en
Niels Mesu – en tuinders meerĳden? Het zegt iets over mentaliteit en doorzettingsvermogen,
en wellicht ook over het besef
van een goede voorbereiding
en de juiste voeding. Boeren
weten dat alle factoren moeten
kloppen om een hoge opbrengst van een gewas of een
dier te krĳgen.’ (Bo)

Erik van der Wouw,
stoppend melkveehouder te
Moergestel:
‘We gebruiken fokstieren en
genomicstieren om zo goed
mogelĳke paringen te maken
voor de koeien. Ook al zĳn genomiccĳfers minder betrouwbaar, we zien dat er weinig
grote veranderingen plaatsvinden, zodra een stier cĳfers van
dochterinformatie krĳgt.’ (Mv)

Sharon Dĳksma,
staatssecretaris van Economische Zaken:
‘Ik ben niet van plan weidegang in de wet te regelen. Het
percentage weidegang stabiliseert zich na een periode van
daling. We zĳn op de weg terug. Maar ik houd wel de vinger aan de pols.’ (NO)

‘Als je niet meedraait in de topfokkerĳ en gewoon goede koeien wilt fokken, kun je beter
fokstieren gebruiken en geen
genomicstieren. Je wilt immers
geen missers hebben.’ (Mv)

Marja Kwekkeboom,
melkveehoudster te
Middelburg:

Hans van der Heĳde,
bridgepublicist:

Jorrit Jorritsma,
voorzitter ZuivelNL:

Jacob Wĳnker,
melkveehouder te Avenhorn:

Ton Reĳers,
melkveehouder in de uiterwaarden bĳ Arnhem:

Jacomĳn Pluimers,
campagneleider Milieudefensie:

‘De koe moet naar buiten,
hartstikke belangrĳk. We moeten maatschappelĳk verantwoord bezig zĳn. De burger begrĳpt niet dat we koeien het
hele jaar binnen houden. Je
loopt daarmee het risico dat je
als melkveehouderĳ in de plofkipdiscussie terechtkomt.’ (Ba)

‘De lang houdbare melk van
Melkunie is vooral een innovatie van gemiste kansen. Zuivelproducenten en melkveehouders zouden zich beter kunnen
storten op het verduurzamen
van veevoer. Door importsoja te
vervangen door lokaal veevoer
bĳvoorbeeld.’ (dV)

Bronnen: Leeuwarder Courant (LC), Geloof en een hoop liefde (Gl), Melkvee (Mv), Nieuwe Oogst (NO), de Blaarkopper
(dB), Boerderĳ (Bo), Boerderĳ Ambitie (Ba) en de Volkskrant (dV)
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