K E U R I N G

Jan van Soelen legt beslag op Zeeuwse provinciale titel

Drie treffers voor Francke
Wim en Christiaan Francke namen in 2013 de algemeen kampioene van Zeeland mee naar huis. Ditmaal kwam die eer een ander toe, maar Francke wist wel in prĳzen te grossieren.
tekst Tijmen van Zessen
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Torenzicht Wietske 272 (v. Zelgadis),
kampioene vaarzen
Productie: 2.00 302 10.043 3,24 3,24

Vrĳ Zwanenburg Anita 9405 (v. Clapton),
kampioene middenklasse
Productie: 2.01 382 10.717 3,10 2,95

K&L Ax Beauty (v. Alexander),
algemeen kampioene
Productie: 3.02 393 14.691 3,85 3,17

Film Aagtekerke

Onberispelĳk op twee

Een video van de keuring
vindt u in de Veeteelt-app
en op www.veeteelt.nl.

44

V E E T E E LT

AUGUSTUS

VX12_fokveedag en bloempjes.indd 44

1

lke twee jaar organiseert de Zeeuwse
Rundvee Stichting een fokveedag in
Aagtekerke. In de dunst bevolkte koeienprovincie van Nederland is de deelname
aan deze melkveekeuring relatief hoog.
Titelverdedigster Torenzicht Bontje 109
legde in de seniorenklasse haar kaarten
op tafel. De Mr Samdochter van Wim en
Christiaan Francke uit Grĳpskerke imponeerde met een brede en hoog gedragen achteruier. Zou het haar lukken om
die titel uit 2013 te prolongeren? Bontje
was niet uniek met haar hoog gedragen uier. JHS Holsteins Sabrina (v. Talent)
bezat diezelfde franje en dankzĳ meer
kwaliteit in haar voorkwartieren klopte
ze Bontje. Jan van Soelen uit Nieuw- en
Sint Joosland zag niettemin hoe Sabrina
zich tevreden moest stellen met een 1bplaats in haar rubriek. Het was de uitermate correcte Oosterzicht Juliana 114 die
met haar kordate stap en goed bewaarde uier de koppositie innam. De goede
vorm van haar kruisconstructie maakte
het plaatje compleet voor haar eigenaar
Gerhard de Visser uit Aagtekerke, die
letterlĳk een thuiswedstrĳd speelde.
Zĳn functionele Juliana wist op eigen
grond onder meer af te rekenen met de
1a-koe uit de rubriek oudste dieren: Marwil ALH Rusty, van Van Soelen. De goed
bewaarde Shottledochter stamt uit het
roemrĳke geslacht van Whittier-Farms
Lead Mae en is de moeder van de extreme melkvererver Snowrush. Het droge
beenwerk en de brede, hoog aangehechte melkklier spraken tot de verbeelding en waren voldoende om Franckes
sterk uitgebalanceerde Jangotelg Torenzicht Wietske 224 te verslaan. Maar om hogerop te komen en ook af te rekenen met
Juliana 114 moest ze trefzekerder stappen.

Van Soelen had echter nog een ĳzer in
het vuur. De langgerekte K&L Ax Beauty
(v. Alexander) deed van zich spreken met

een sterke kruisconstructie en haar wigvormige melkskeltet. Haar beenwerk
was een tikje aan de kromme kant, maar
het gebruik was voldoende overtuigend.
In haar rubriek maakte Beauty al korte
metten met de harmonieuze Torenzicht
Integro 22 (v. Mr Sam) van de familie
Francke. Ondanks de harde bovenbouw
en fraaie overgangen was Integro niet
opgewassen tegen het gerekte lĳf van
Beauty. En dankzĳ droger beenwerk
stak de Alexanderdochter ook Vrĳ Zwanenburg Moore 9174 de loef af. De wigvormige Joshuadochter was eigen aan Ad en
Iet Wouters en Jaap Riemens uit Grĳpskerke. Ze droeg een hoge achteruier,
maar haar vooruier was enigszins bol.
In het heetst van de strĳd was het
de charme van Beauty die haar het
senioren- én algemeen kampioenschap
bracht, met als secondante de onberispelĳke Juliana van De Visser.

Dubbelslag in de juniorenklasse
Francke mocht dan zĳn titel niet prolongeren, de prestaties in de juniorenklasse
wekten goede hoop voor de toekomstige
edities van de Zeeuwse provinciale. In de
jongste rubriek van de keuring zette
Torenzicht Allright 1 (v. Edison) de toon
met haar lange tred en hoog aangehechte uier. In haar kruisligging hoefde de
pupil van Francke niet vlakker, maar de
jury zag in haar sterkere beenwerk
voldoende aanleiding om haar te plaatsen vóór Vrĳ Zwanenburg Corrie 9605 (v.
Goldsun), een jeugdige en harmonieuze
vaars van Wouters en Riemens.
Het finalekwartet was compleet toen
nog twee inzendingen van Francke aantraden. Torenzicht Wietske 272 was een
Zelgadisdochter uit Wietske 224, die uitkwam in de seniorenklasse. Haar brede,
hoge en vast aangehechte uier was
Wietskes handelsmerk. Het beenwerk
neigde naar de grove kant, maar dat
woog niet op tegen het surplus dat ze in
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de uierkenmerken liet zien.
De correct gebouwde en vlot
stappende Torenzicht Wietske
269 (v. Detroit) deed nog een
serieuze poging om haar stalgenote – en bloedverwant –
van zich af te schudden, maar
dat was tevergeefs. Francke
zal er niet van wakker liggen,
hĳ boekte sowieso al een dubbelslag met Wietske 272 als
kampioene en Allright 1 als
reservekampioene.

Auke de Haan,
veehandelaar te Jubbega:
‘De veemarkt blĳft onmisbaar.
Dat blĳft de plaats waar vraag
en aanbod bĳ elkaar komen.’
(LC)

Wouters wint
De jongste rubriek in de middenklasse was een spannend
schouwspel. De juryleden
Anke Wismans en Ronnie
Oostvogels formeerden een
kopkwartet. Windbrookdochter Vrĳ Zwanenburg Marga
9485 kwam van het viertal
als sterkste uit de bus. De
evenredige vaars van Wouters en Riemens was zeer correct in de afwerking van de
uier en gebruikte haar beenwerk kordaat. Dankzĳ haar
uitstraling was ze Marĳke 161
de baas, een Cricketdochter
van de familie Cazant uit Ritthem die naarmate je er langer naar keek steeds meer indruk maakte. De lengte in de
koe, haar droge benen en
sterke klauwen waren aansprekend, om nog maar te
zwĳgen over haar kwalitatief
sterke uier. Marĳke wist zelfs
de uierprĳs in de middenklasse op te eisen. Toch bleef ze
steken op een vierde positie.
Want de sterke bovenbouw
en goede kruisconstructie
van Vrĳ Zwanenburg Anita
9405 (v. Clapton) deed de
adem even stokken. De lange
koe van Wouters en Riemens
bezat een vast gevormde,
symmetrische uier en imponeerde met upstanding in
haar front.
Ademloze blikken waren er
ook voor Torenzicht Wietske
254 (v. Windbrook). Met haar
soepele tred en hoge achteruier won Wietske de reservetitel, het derde eremetaal
voor Francke, terwĳl Wouters en Riemers met Anita de
hoogste podiumplaats in de
middenklasse mocht innemen. l

Arjan van Erp, melkveehouder te Midwolda:
‘Ik ben blĳ dat eigenlĳk alle
keuringen inmiddels bvd- en
ibr-vrĳ zĳn. Wat diergezondheid betreft zĳn keuringen nu
een stuk veiliger dan zes jaar
geleden.’ (mk)

Sharon Dĳksma, staatssecretaris Landbouw:
‘De Nederlandse koe is geen
wegwerpproduct, zoals Jan
Douwe van der Ploeg suggereerde. Ik ben ervan overtuigd
dat het overgrote deel van de
Nederlandse boeren daar niet
zo over denkt en naar handelt.’ (Bv)

Rick Hoksbergen,
adviseur Alfa:
‘Als je kĳkt naar de liquiditeitspositie op verschillende bedrĳven, moet er meer gesneden
worden dan boeren lief is. En
zeker ook meer dan ze tot nu
toe doen. Velen zeggen “gewoon wat rustig aan te doen”,
maar dat zet weinig zoden aan
de dĳk.’ (Mv)

vrĳe markt zal zĳn eigen wendbaarheid moeten gebruiken om
met de nieuwe regels om te
gaan.’ (dV)

Pieter de Boer,
melkveehouder te Stiens:
‘Uniformiteit onder de vaarzen
is nog altĳd een punt waar ik rekening mee houd. Wellicht werken we met veel meer stieren
dan voorheen. Maar ik verwacht door het gebruik van
stieren die via hun DNA als topstieren zĳn geïdentificeerd en
zoons zĳn van stieren waarin je
vertrouwen hebt, problemen
met te veel variatie vermĳden.’
(HI)

Xander van Uffelen,
economisch redacteur:
‘Een boer die actief is op de

‘Ik heb een hekel aan zieke
koeien. Dat is voor de koe zelf
vervelend, maar voor mĳ ook.
Met één zieke koe ben je drukker dan met tien gezonde.’ (Bo)

Patricia Schutte,
woordvoerster Voedingscentrum:
‘Populaire boeken raden af om
melk te drinken. Dat is niet erg,
zo lang mensen maar genoeg
yoghurt of andere zuivelproducten eten. In het Nederlandse
eetpatroon is zuivel de beste
manier om aan calcium te komen, dat je nodig hebt voor
sterke botten.’ (AD)

Gerbert Engelen, directeur
ki-vereniging Samen:
‘Een koe in balans is een koe die
makkelĳk te managen is, weinig
problemen met afkalven heeft
en sterk beenwerk en een sterke
uier heeft. En qua productie:
een koe in balans start met
8.000 en stoot door naar 9.000
en 10.000 liter in de tweede en
derde lactatie.’ (Bv)

Marja Kwekkeboom, melkveehoudster te Middelburg:
’Het is altĳd leuk te zien dat
sommige koeien probleemloos
aan een touwtje lopen en zichzelf echt laten zien. Andere
vragen meer oefentĳd. De dag
voorafgaand aan de fokveedag
wassen we de koeien: wit wordt
witter, het zwart glanst je tegemoet.’ (Bo)

Jeroen van Maanen, melkveehouder te Zeewolde:
‘Ik zie veel parallellen tussen
Tops en Kian.’ (Mv)

Wilfried Voskuilen, melkveehouder te Oosterwolde:
‘Wanneer je ziekten binnenhaalt, hebben de koeien er op
het oog misschien geen last
van, maar het sluimert wel.’
(mk)

Kees Romĳn,
voorzitter vakgroep Melkveehouderĳ LTO:
‘Op een koe zit geen kraantje.’
(NRC)

Anton Bakker, voormalig
melkveehouder
te Thesinge:
‘Een melkrobot is ideaal, die
hadden ze vĳftig jaar eerder
moeten uitvinden. Het is zoveel beter voor de koeien en je
bent er zelf zoveel flexibeler
mee.’ (Bo)

Mathĳs Heusinkveld, melkveehouder te Aalten-Haart:

Ynze Heeringa,
veehandelaar te Blessum:
Louise Fresco, bestuursvoorzitter Wageningen UR:
‘Mĳn grootste zorg is dat er
steeds minder jonge mensen
nog boer willen worden. Het
beroep zou meer status moeten
krĳgen en het werk moet lichter.’ (Ev)

‘Na de mkz-crisis is de veemarkt
de veemarkt niet meer. De handel die er plaatsvindt, is marginaal. Het is ook niet meer van
deze tĳd, dat gesleep met vee.
Bovendien, als een boer heeft
besloten dat een koe weg moet,
dan moet dat zo snel mogelĳk
gebeuren. Dan moet je niet
wachten op de marktdag.’ (LC)

Bronnen: Leeuwarder Courant LC), melk (mk), Boerderĳ vandaag (Bv), Melkvee (Mk), Boerderĳ (Bo), de Volkskrant (dV),
Holstein International (HI), Elsevier (Ev), Algemeen Dagblad (AD), NRC Handelsblad (NRC)
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