K E U R I N G

Twaalf keer een kampioensrozet, twaalf blĳe inzenders op Wintershow Zwolle

Titels uitmuntend verdeeld
In december waren de Ĳsselhallen in Zwolle nog het decor van
een prĳzenslag door de familie Wĳnker uit Avenhorn. Krap drie
maanden later is er juist een uitgekiende dosering van podiumplaatsen. Twaalf inzenders gingen met eremetaal naar huis.
tekst Tijmen van Zessen

video-impressie www.veeteelt.nl

Z
Oda 182 (v. Famous),
kampioene vaarzen roodbont
Voorsp. prod.: 2.00 305 8637 3,96 3,34

Oelhorst Coba 312 (v. Infrarouge),
algemeen kampioene roodbont
Productie: 2.00 332 10.779 4,06 3,26

wartbontinzenders die de show stelen op de roodbontkeuring zĳn geen
verrassing meer. Maar een roodbontfokker die er in de zwartbontkeuring vandoor gaat met een titel is tamelĳk uitzonderlĳk.
Herman, Ria en Robert Schrĳver uit Terwolde flikten het desalniettemin met
hun Sabina 52. De Destrydochter speelde
haar troefkaart – een sublieme uier –
handig uit in de juniorenfinale zwartbont. De vast en uitermate hoog aangehechte melkklier was goed gevuld en net
iets te veel van het goede voor Astrea 31.
Deze fraai gelĳnde Windbrookdochter
sprak aan in zĳaanzicht, al zou iets meer
breedte in de voorhand haar niet misstaan. Kars Pelleboer uit ’s-Heerenbroek
maalde er niet om, want Astrea was goed
voor de reservetitel. En dat was niet geheel vanzelfsprekend gezien de close finish met De Wĳde Blik Triang D Jolien (v.
Danillo). Gerard en Herma Nĳman uit
Stegeren hadden in haar een bĳzonder
complete vaars met veel toekomst, zoals
de jury haar terecht bewierookte.

Thuiswedstrĳd winnen

Jantje 256 (v. Tempo),
algemeen kampioene zwartbont
Productie: 2.10 280 9603 4,73 3,68
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In de middenklasse was er lof voor een
ander stel dat elkaar wat niveau betreft
goed vasthield. De jongste koe in de middenklasse – Ansje 3 (v. Windbrook) – etaleerde een hoge achteruier en stapte
ferm door de ring op droge benen en
prima klauwen. De spanning was te snĳden voor de familie Kelder uit Holtheme,
want op welk vlak zou ze Griet 1 (v. Jordan) de baas kunnen zĳn? De correcte en
evenredige Griet blonk uit in balans en
harmonie, maar droeg haar uier net
even minder hoog in de dam. Toch zag
de familie Van ’t Oever uit Kamperveen
hoe hun Griet er met de winst vandoor
ging. ‘Zĳ is binnen het viertal finalisten
de enige die vierkant op de benen blĳft

staan. Het is deze kracht in de koe die
voor ons de doorslag gaf’, verklaarde het
jurylid Harm Albring.
Dan de oude zwartbontkoeien. Noorder
Kinsey Olympic imponeerde in zĳaanzicht
en met een sterke kruisconstructie. Jan
Willem Schoonhoven uit Noordeinde
zag hoe zĳn Olympicdochter het zilver
won. Kinsey legde het af tegen Jantje 256
(v. Tempo) van Bert Kok uit Zwolle. Jantje bewoog zich sterk(er) op droog beenwerk en droeg een vast aangehechte
uier. Op stand mocht ze iets vaster in
haar bovenbouw.
De thuiswedstrĳd voor Kok eindigde
niettemin in een triomf in de seniorenklasse en als kers op de taart het algemeen kampioenschap zwartbont.

Eerste Famous
Na haar reservetitel op de NRM en het
goud op de HHH-show was de koek even
op voor Zeedieker Mon-Chri 20. De Jotanvaars van Evert Korenberg uit Wezep
had aan kwaliteit niet ingeboet, maar
haar lactatiestadium speelde haar nu
parten. Ze kreeg klop van de harmonieuze Talentinodochter Elza 159 van familie Pinkert uit Markelo. Elza etaleerde
een vast aangesloten uier, maar mocht
wat langer stappen en een fractie meer
melktype zou haar niet misstaan. Ze
kreeg de eervolle vermelding, want Jotandochter Lian 48 won de reservetitel.
Jacob Werler uit Vaassen won onlangs
nog een videokeuring met de droog gebeende Jotantelg. De lengte in haar uier
en de sterke ophangband oogden fraai.
Het goud was echter onbetwist voor Oda
182. Oda is de eerste melkgevende dochter van Barendonk Famous, een Destryzoon uit Wilma 208 (v. Classic). Haar
stĳl, de strakke bovenbouw, de spĳkerharde benen: het plaatje was compleet
en Gerard en Jannie Reĳlink uit Markelo
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schreven de winst op hun
naam.
In de middenklasse roodbont
was het net als bĳ zwartbont
de jongste koe die de show
stal. Oelhorst Coba 312 (v. Infrarouge) blonk uit in melkrĳkheid en in beenwerk. Zonder
twĳfel was de pupil van Freek
en Bert Luttikhedde uit
Ambt Delden het kampioenschap waard. Ze maakte korte metten met Granada 18
(v. Redwood) vooral vanwege
meer kracht en breedte in
haar sterk opgehangen achteruier. Granada manifesteerde zich voor Gerrit Meĳerink
uit Holten als een harde koe
met veel fĳnheid en balans.
Ze won de reservetitel, maar
langs de zĳlĳn was er ook
veel sympathie voor Pinkerts
krachtpatser Annie 171 (v. Debonair).

Eigen stier
De seniorenstrĳd roodbont
was wel een slag tussen de alleroudste koeien van de keuring. Het koptrio was goed
voor een gemiddelde levensproductie van ruim 50.000
kilo melk. De stĳlvolle Stouwdamshof Malve 133 nam het initiatief met haar brede en
hoge achteruier. De elegante koe van de familie Van
’t Hof uit Oosterwolde was
een dochter van eigen stier
Stouwdamshof 274. Ze rekende af met de evenredige Classicdochter Doortje 3991 van
Hans Puttenstein uit Kamperveen en Jan de Groot uit
Zalk.
Doortje was haar concurrentes in beenwerk wel de baas,
maar om haar kruisbouw
moest ze buigen. Niet alleen
voor Malve, maar ook voor
halfzus en stalgenote Truus
3860, een goed bewaarde en
fraai gelĳnde vĳfdekalfskoe.
Omdat ze één keer vaker had
gekalfd en een betere uier
had, won Malve de seniorentitel en was het reservelint
voor Truus 3860. De eervolle
vermelding was voor Doortje.
En het algemeen kampioenschap? Het jurykorps wees
dat toe aan de koningin van
de middenklasse, Coba 312. l

ken en in gesprek zĳn met mĳn
omgeving.’ (AD)

Henk Oudenampsen,
melkveehouder te Laren:
‘We beoefenen de moeilĳkste
tak van sport, gezien onze ambitie om zowel ki-stieren als
mooie keuringskoeien te fokken.’ (Hp)

Arnold van Dee,
melkveehouder
te Ĳzendoorn:
‘Niet ieder bedrĳf kan de koeien blĳven doormelken. Koeien
moeten persistent zĳn en daarom gebruiken wĳ enkel stieren
die minimaal meer dan 1000
kilo melk vererven. Ook moet
je oog voor de koe hebben.’
(NO)

Jan van Weperen,
melkveehouder te
Oosterwolde:
‘Conventioneel spermagebruik
zouden we moeten minimaliseren. Op het reproductiegedeelte van de veestapel, zo’n
25 procent, gesekst sperma en
de rest voor een Belgische
blauwe stier. De boerenportemonnee vaart er wel bĳ en
de veeverbetering zou gesekst
sperma goedkoper kunnen
maken.’ (Bv)

Jenny Velthuys,
journaliste:
‘Hamburgers worden gemaakt
van mrĳ-rundvlees, of van
wagyurunderen, waarover het
hardnekkige gerucht gaat dat ze
worden gemasseerd met klassieke muziek op de achtergrond
en dat ze bier krĳgen ter ontspanning, vooral om het vlees
zo mals mogelĳk te maken.’ (Ev)

‘Waarom wordt gras zo ondergewaardeerd? Zĳn we verwend
of weten we niet hoe het op de
efficiëntste manier te benutten?
Of is het te veel werk? Dan
mogen we ons gerust afvragen
of de melkprĳs niet te hoog is
geweest de afgelopen jaren. Of
hebben we niet de juiste koe op
stal? Kan de onze niet efficiënt
genoeg melk van gras maken?’
(Bo)

‘Investeren in diervriendelĳkheid moet wel rendabel zĳn.
Niet alleen de boer, ook de supermarkten en consumenten
moeten daarom hun verantwoordelĳkheid nemen.’ (NRC)

‘Laten we eerlĳk zĳn: onthoornen is geen prettige klus. Het
zou mooi zĳn als dat in de toekomst via fokkerĳ zou kunnen
worden voorkomen.’(NO)

Nils den Besten,
melkveehouder te
Brandwĳk:
‘Ik heb een levenslange relatie
met de bank, ben continu bezig met de kwaliteit van de
melk, ik moet duurzaam wer-

Cees ’t Hart,
vertrekkend directeur
FrieslandCampina:
‘Als onze leden ten tĳde van de
fusie in 2009 was gevraagd: wat
vinden jullie van een melkprĳs
van 32 cent voor de komende
jaren? Dan hadden de meesten gezegd: we tekenen bĳ het
kruisje.’ (Bv)

Piet Jan Thibaudier,
melkveehouder te Lemmer:

Dirk Jan Schoonman,
voorzitter NMV:

Toon van Hoof,
portefeuillehouder
Diergezondheid LTO:

prĳs komt nooit meer terug. In
een moeilĳk voorspelbare zuivelmarkt zul je genoeg financieel
vlees op de botten moeten hebben om minimaal twee magere
jaren te overbruggen.’ (NO)

Jan Thomas Vos,
melkveehouder te Godlinze:
‘Jettie 57 is een van mĳn beste
koeien. De koe is genomics gestest. Dat was volgens de deskundigen niet hoog genoeg.
Dat wist ik van tevoren al. Een
bevestiging van wat genomics
mĳ zegt: niets. Ik wil dochters uit
een stier waarvan ik weet hoe
de koefamilie is. Dát is belangrĳk.’ (Bo)

Pieter Talsma:
‘We verkopen drachtige pinken
voor export en koeien als gebruiksvee. Dat levert mooi extra
euro’s op. De allerbeste koeien
houden we zelf en zo kun je snel
de veestapel verbeteren.’ (Hj)

Pieter Talsma,
melkveehouder te Warga:
‘We hebben in de nieuwe stal
diepstrooiselboxen, rubber op
de vloer en vooral meer licht en
ruimte. Het scheelt in de bedrĳfsinspectie zo twee punten
op de benen.’ (Hj)

Carel de Vries,
directeur innovatieorganisatie Courage:
‘De quotering met haar (relatief)
stabiele en voorspelbare melk-

Rolf Hutten,
melkveehouder te
Hoogenweg:
‘Ik ben een koeienmens en fokkerĳ vind ik geweldig. Ik ga
graag naar keuringen en het
oog wil ook wat. Ik kĳk graag
naar een mooie koe, maar je
moet het verdienen met de melkerĳ; aan show alleen heb je
niks. Een heel mooie koe die niet
geeft doe ik weg. Ja, dat is soms
pĳnlĳk.’ (Bo)

Bronnen: Nieuwe Oogst (NO), Boerderĳ vandaag (Bv), NRC Handelsblad (NRC), Algemeen Dagblad (AD), HI plus! (Hp)
Elsevier (Ev), Boerderĳ (Bo) en Heemskerk journaal (Hj)
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