K E U R I N G

Fokkers uit Grashoek pakken gros van de prĳzen in Asten-Heusden

Engelen niet te kloppen
Met het algemeen kampioenschap bĳ roodbont en zwartbont én
de winnende bedrĳfsgroep bĳ beide kleurslagen reeg de familie
Engelen uit Grashoek op de Zuid-Nederlandse wintershow in
Asten-Heusden de successen aan elkaar.
tekst Inge van Drie

video-impressie www.veeteelt.nl

A
Grashoek Vrĳe Tulp 25 (v. Cedric),
algemeen kampioene roodbont
Prod.: 6.01 412 12.840 4,92 3,43 lw 87

Angels Wiesje 41 (v. Kindness),
kampioene middenklasse zwartbont
Prod.: 2.00 348 9830 4,09 3,35 lw 100

l bĳ de bedrĳfsgroepencompetitie
gaf de familie Engelen haar visitekaartje af. Voor het eerst sleepten de
melkveehouders uit Grashoek op de
Zuid-Nederlandse wintershow zowel bĳ
zwart- als bĳ roodbont de titel beste bedrĳfsgroep in de wacht.
Het bleek voor hen de opmaat voor een
dag met een gouden randje, want ook tĳdens de individuele keuring regen ze de
successen aan elkaar. Bĳvoorbeeld met
Grashoek Vrĳe Tulp 25 (v. Cedric). De kopkoe van de roodbonte bedrĳfsgroep trof
in de seniorenfinale een geduchte concurrente in krachtpatser Barendonk Emma
192. De Classicdochter van Barendonk
Holstein van de familie Hermanussen in
Beers veroverde een jaar geleden in Asten-Heusden nog de dagtitel. Met haar
krachtige lĳf en brede achteruier maakte Emma opnieuw indruk. Maar eenmansjury Gerrit van der Kolk drukte de
titelaspiraties van Emma de kop in. Hĳ
gaf vanwege meer fĳnheid in het skelet
en een betere ophangband de voorkeur
aan de balansrĳke Vrĳe Tulp, die de seniortitel op haar naam schreef.
Even hield Emma nog hoop op de reservetitel, maar ook die ging aan haar neus
voorbĳ. Niet Emma, maar Tailwind Lieske
5 (v. Redross) van maatschap Hekers uit
Ospel pakte met haar vast aangehechte
uier en sterke benen het zilver.

Tweede gouden plak op rĳ

Grashoek Nordika 5 (v. Colombo),
algemeen kampioene zwartbont
Prod.: 8.03 314 12.287 5,09 4,01 lw 117

46

V E E T E E LT

MAART

VX05_keuring Asten H en bloempjes.indd 46

2

In de middenklasse waren de rollen omgedraaid en bleef Hermanussen Engelen
wél voor. Met een ĳzersterk duo betraden de fokkers uit Beers de ring. De pasgekalfde Barendonk Emma 220 (v. Jotan) –
een jaar geleden nog goed voor de
vaarzentitel – etaleerde een fraai frame
en een lange, achter hoog aangehechte
uier. De achteruier van stalgenote Barendonk Emma 217 was een tikje minder

hoog, maar de jeugdige Curtisdochter
blonk wel uit in lengte en openheid.
Toch bleek dat niet voldoende om Emma
220 af te houden van haar tweede gouden plak op rĳ in Asten-Heusden. De reservetitel was wél voor Emma 217, die
vanwege meer jeugd en fĳnheid de sterk
geuierde en flink uitgediepte Jipsing Bontje 39 (v. Zabing) van Engelen voorbleef.
Jotan deed ook bĳ de vaarzen een duit in
het zakje, en wel met Mina 201 van de
familie Van Mil uit Ledeacker. Mina beschikte over een bĳzonder fraaie uier,
maar omdat ze een tikje smal was in de
voorhand moest ze Retraitehoeve Selma 273
van Peter Willemse uit Beers voorrang
verlenen. Selma was een jeugdige, fraaitypische en vast geuierde dochter van
Ammervelde Lorenzo, een jonge Destryzoon die binnenkort zĳn eerste dochterfokwaarden krĳgt. Maar Selma moest
zich tevreden stellen met het zilver. De
hoornloze Grashoek Nel 139 (v. Sunflower)
van – het werd bĳna eentonig – Engelen
veroverde de vaarzentitel met dank aan
een mooie mix van kracht en melktype
en een vast en hoog aangehechte uier.
Met bĳna 140 dieren in de catalogus lag
het aantal deelnemers nog iets hoger
dan in 2014 en ook het niveau vormde
geen reden tot klagen. Neem bĳvoorbeeld de finale bĳ de zwartbontvaarzen.
Met een 1a-klassering had Moerhoeve Marina 312 ’s ochtends nog zicht op een titel. De Feverdochter van John van der Aa
uit Sint-Michielsgestel was een plaatje
van opzĳ, maar door de extra melk in de
uier was de ophangband in de finale
minder zichtbaar. Daarvan profiteerde
rubrieksgenote Zandenburg Zelgadis Wanja
1 van de familie Sommers uit Elsendorp.
Met haar ondiepe uier en prima kruis
legde de Zelgadisdochter beslag op de reservetitel. Voor de vaarzenkampioene
hield de solo opererende keurmeester
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Jos Knoef stil bĳ Grashoek Angel 51, een fraai geuierde en
sterk stappende Norwindochter van Engelen.
De vaarzenkampioene van
2014 gaf in Asten-Heusden
ook weer acte de présence.
Met haar mooie verhoudingen en hoge achteruier was
Vanholland Rochelle van Corné
van Holland uit Delwĳnen
opnieuw kanshebber voor
eremetaal. De Atwooddochter liet de fraaitypische Jimm.
Holstein Venetië 13 (v. Metalic)
van Engelen in ieder geval
achter zich.
Angels Wiesje 41 was van andere makelĳ. De Kindnessdochter van Angels Holsteins uit
Meĳel was weliswaar niet de
grootste finaliste, maar ze
straalde hardheid en jeugd
uit en was heel correct in uier
en benen. Jos Knoef tikte
Wiesje in de finale als eerste
aan en benoemde Rochelle
tot reservekampioene.

Wim Vogels,
melkveehouder te Erp:

Kor Eisenga,
melkveehouder te Ee:

‘Waarom zou ik een dure genomicstier kopen waar ik niks
van weet, terwĳl ik voor 16
euro een betrouwbaar geteste
stier als Pilot kan krĳgen? Daar
doe ik niet aan mee. En ik snap
niet dat half Nederland dat
wel doet.’ (Hp)

‘Ik vind onze koeien eerlĳk gezegd te mager, maar er wordt
ook zoveel van ze gevraagd.
Ze moeten produceren, klaar.’
(Bb)

Tjeerd de Groot,
directeur zuivelorganisatie
NZO:

‘We zullen meer reuring krĳgen,
meer melken vraagt meer management, kunnen we dat aan?
En gaat zich door een toenemende volatiliteit een versnelde
opschaling van bedrĳven voltrekken? Economy of scale, iets
anders hebben we niet, niks
nieuws onder de zon. Koeienboeren zĳn voor 95 procent
prĳsnemers en dan ligt de focus
op de kostenkant.’ (Bv)

‘Al die nieuwe melkveestallen
zĳn enerzĳds geweldig. Het
getuigt van veel optimisme
onder de melkveehouders.
Anderzĳds zeg ik: houd alsjeblieft de koe in de wei.’ (LC)

Hans Luĳerink,
rosémester te Overdinkel:

Ruim 80.000 kg melk
Slaagde Rochelle er net niet
in haar titel te prolongeren,
Grashoek Nordika 5 lukte dat
wel. Met dank aan haar melkuitstraling, haar vast aangehechte uier en het droge
beenwerk veroverde de acht
keer gekalfde Colombodochter van Engelen – ze produceerde al ruim 80.000 kg
melk – met opvallend gemak
opnieuw de seniortitel.
En de reservetitel? Die was
niet voor Euro’s Jet 825 (v.
Strider) van Bloemen Melkvee
uit Vredepeel, ondanks haar
fraaie ribwelving en haar lange, vast aangehechte uier. Nee,
opnieuw kwam er een titel
voor Engelen uit de bus. Ditmaal was het de eer aan Grashoek Beaver 3, een Sunflowerdochter met veel lengte,
kracht en een prima uier.
Met vĳf individuele titels kon
de dag voor de familie Engelen al bĳna niet meer stuk,
maar voor de kers op de taart
zorgden Grashoek Nordika 5
en Grashoek Vrĳe Tulp 25. De
seniorkampioenes schreven
bĳ zwart- en roodbont het algemeen kampioenschap op
hun naam. l

Jan van Weperen,
melkveehouder
te Oosterwolde:

Hendrik Arends,
manager rundveehouderĳ
Agrifirm:
‘Van groot belang is dat de
succesfactoren boer, voer en
vee goed op elkaar afgestemd
zĳn.’ (Bo)

Adri Wĳgerde,
melkveehouder
te Stevensbeek:
‘Jocko Besne, een oude, maar
bewezen stier. Ik fok niet om
vooruit te lopen in genetica. En
als deze stier zelf goed is en op
mĳn koeien past, waarom zou
ik dan een zoon kiezen?’ (Bo)

‘Melkveehouders zien aan de
hoeveelheid melk wanneer ze
hun bedrĳfsvoering moeten bĳsturen. In de rosékalverhouderĳ
duurt het bĳna een jaar voordat
je de resultaten kunt bepalen
en je kunt bĳsturen.’ (Bo)

Erik van Oosterhout,
melkveehouder te Made:
‘Mensen vinden het leuk als ik
over de geschiedenis van de
witrik vertel. Vaak gaan ze dan
ook de witrikken op ons bedrĳf
tellen. Het is een stukje beleving
en onze hobby, leuk voor erbĳ.’
(Mv)

‘Met een melkprĳs van 40 cent
kan iedereen wel boeren, maar
met 30 cent moeten we gewoon overal wat scherper zĳn.’
(Mv)

Pieter de Vries,
bedrĳfsleider op melkveehouderĳ te Lelystad:
‘Holsteins zĳn schuwer, maar
ook makker. Jerseys zĳn eigenwĳs, ze lopen je bĳ wĳze van
spreken omver, maar in de
melkstal trappen ze vaker, al is
dat na een paar weken vaak wel
over.’ (Mv)

Harm Albring,
melkveehouder
te Drouwenermond:
’Om koeien het maximale uit
ruwvoer te laten halen moeten
ze vaker het voer kunnen kauwen.’ (Zv)

Pieter Schouten,
melkveehouder te Rottum:
‘Ik ben er allang niet meer van
overtuigd dat je als melkveehouder in Nederland bĳ de beste ter wereld hoort. Hoe kan het
dat collega’s in het buitenland
een gemiddelde productie hebben van 12.500 liter per koe?‘
(Bo)

Roel Veerkamp,
coördinator GES:

Wĳtze Terpstra,
melkveehouder te Ee:
‘Uiteindelĳk kies ik toch het
liefst voor koeien die 8000 in
plaats van 9000 liter per jaar
opleveren en altĳd tussen de
twaalf en dertien maanden
een kalfje geven. De dieren
die zich rustig drie tot vier keer
op een dag laten melken,
nooit last van zere poten hebben. De dieren waar nooit iets
mee is.’ (Bb)

Jan Dalenoord,
melkveehouder te Enschede:

Hessel Agema,
melkveehouder
te Kollumerpomp:
‘Hoog producerende koeien
die niet goed gevoed worden,
branden vanzelf op. Het is
wat dat betreft net de Tour de
France.’ (Bb)

‘Als wetenschapper maak ik me
zorgen over de genetische vooruitgang in Nederland. Het gebruik van genoomstieren ligt
hier op ongeveer vĳftig procent.
In andere landen ligt dat percentage fors hoger. Veehouders
die genoomstieren links laten
liggen, doen zichzelf ernstig tekort. In bĳvoorbeeld Scandinavische landen gaat de genetische
vooruitgang veel harder.’ (Gs)

Bronnen: HI Plus! (Hp), Leeuwarder Courant (LC), Boerderĳ (Bo), Boerenbloed (Bb), Boerderĳ vandaag (Bv), Melkvee (Mv),
Zaad en voer (Zv) en persbĳeenkomst GES (Gs)
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