K EUR I N G

EK-jury Jaume Serrabassa bezorgt Bons een dubbelslag in Noordeloos

Spaanse buiging voor Ella

De Zuid-Hollandse wintershow had dit jaar een primeur. Voor
het eerst keurde er een buitenlandse jury. De Spanjaard Jaume
Serrabassa jureert deze zomer op het EK, maar mocht eerst de
koeien in Noordeloos op rĳ zetten.
tekst 5ČNFOWBO;FTTFO

H
Bons-Holsteins Koba 213 (v. Windbrook),
kampioene vaarzen
Prod.: 2.04 24 972 4,12 3,12 lw 112 l.l.

ĳ was nog nooit in Nederland geweest. Maar zĳn eerste bezoek aan de
Lage Landen was voor Jaume Serrabassa
geen teleurstelling. De Spaanse scherprechter werd blĳ van de Zuid-Hollandse
koeien in Noordeloos. Bĳvoorbeeld van
J.S. Lucinda (v. Meridian), een evenredige
vaars van Kees de Jong uit Hoogblokland.
Ze wist melktype en kracht op voortreffelĳke wĳze te combineren en etaleerde
een sublieme achteruier. ‘Vanwege haar
sterkere benen en haar beter aangehechte en bredere achteruier krĳgt deze vaars
de voorkeur boven de vaars op de tweede plaats’, beargumenteerde de Spanjaard. Hĳ doelde op de tweede plaats van
Mascalesedochter De Winkels Kira 1, een
krachtpatser uit de stal van Henk Jan van
Driel uit Hedel.

Koba en Lucinda nek aan nek
Bons-Holsteins Ella 192 (v. Seaver),
algemeen kampioene
Prod.: 2.06 392 12.766 4,24 3,83 lw 119

De Crob Rita 6685 (v. Aftershock),
seniorenkampioene
Prod.: 3.09 284 11.316 3,46 3,11 lw 98
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Gecharmeerd was hĳ ook van Kira’s stalgenote De Winkels Margje 13 (v. Windbrook). Haar uier hoefde voor een vaars
niet royaler, maar zat muurvast aangehecht, had een lange uierbodem en
correct geplaatste spenen. Het was niet
toereikend om af te rekenen met BonsHolsteins Koba 213. Deze sterk ontwikkelde Windbrookdochter van Nico en Lianne
Bons uit Ottoland excelleerde in balans
en stapte op een sterk stel benen. Koba
droeg haar uier hoog, maar mocht een
fractie meer ophangband laten zien.
In de ﬁnale moest ze korte metten maken met Lucinda, maar ook met Goldsundochter Margriet 219 van Erik van Eĳl uit
Groot-Ammers. Margriet stal het hart
van de liefhebber van functionele en solide dieren. Ze was jeugdig, niet de grootste, maar stapte op oerdegelĳke benen
en droeg een vast en hoog aangesloten
melkklier. Serrabassa maakte de balans
op en was ervan overtuigd dat Koba de
juniorentitel verdiende. Ze was de meest

complete vaars in het gezelschap, met
prima beenwerk, een sterke bovenbouw
en een goede kruisvorm. Aan haar zĳ
was het Lucinda die de reservetitel opstreek, vooral dankzĳ haar frame dat
sterker was dan dat van Margriet, die de
eervolle vermelding verdiende.

Zuchten in de middenklasse
Het is niet onwaarschĳnlĳk dat Serrabassa deze zomer tĳdens het EK in Colmar een aantal van de in Zuid-Holland
gejureerde koeien zal weerzien. Met
name in de middenklasse lag het niveau
erg hoog. Wat te denken van de HHHkampioene M.H. Alana 5 (v. Amor)? De
koe van Merwehoeve De Groot uit Herwĳnen manifesteerde zich opnieuw met
kogelharde benen en een hoog in de dam
vastgeplakte uier. Ze nam het op tegen
De Witboom Greet 81 (v. Sid), vorig jaar ﬁnalist en nu opnieuw in goede vorm. De
koe van Kees Versluis uit Ameide was
zeer evenredig, goed in balans en breed
in het kruis. Haar achteruier was hoog
en vast aangehecht, haar beenwerk oogde in de koten iets minder krachtig. Het
duel in de rubriek werd gewonnen door
Alana. ‘Zĳ is de koe met de beste uier en
ze gebruikt haar benen erg goed’, oordeelde Serrabassa.
Bĳ de volgende rubriek was het letterlĳk
even zuchten voor de man uit Barcelona.
Hĳ moest kiezen tussen Geertje 567 (v.
Windbrook) – de reservekampioene van
vorig jaar – en Bons-Holsteins Ella 192.
Geertje was een pupil uit de stal van
Teus van Dĳk uit Giessenburg, tegenwoordig in maatschap met Wouter de
Bruin. Ella was een Seavertelg uit de stal
van Bons, die al eens acteerde op de
Swiss Expo in Lausanne. Geertje imponeerde met een fraaie schouderpartĳ,
een sterke achteruier en een dito kruisbouw. Terwĳl Ella aansprak vanwege
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haar uiterlĳke melkrĳkheid
en vastheid in de uier. En dan
was er nog Margriet 387, de
evenredige Goldwyndochter
van Giessenburger Wout de
Bruin, die in Hoornaar al
eens de vaarzenklasse op
haar naam schreef. Bĳ Serrabassa prevaleerden melkrĳke
koeien met keurige uiers,
maar hĳ was niet altĳd even
streng op de ruimte in de
voorhand. Dat was niet alleen in het voordeel van Ella,
die haar rubriek won, maar
pakte ook gunstig uit voor
J.S. Hilary. De Palermodochter
van Kees de Jong reikte met
haar melktypische skelet en
vast aangesloten uier tot de
ﬁnale, net als vorig jaar.
Alle loftuitingen ten spĳt, in
de ﬁnale moest Alana zwichten voor de extra upstanding
van Ella. Zĳ won het goud,
Alana nam de reservetitel in
ontvangst en Geertje kreeg de
eervolle vermelding.

Credits voor Rita
De tred van Bons-Holsteins Aaltje 94 (v. Talent) sprak tot de
verbeelding. Met haar fraaie
hals, harde bovenbouw en
droge, sterke benen was ze
een lust voor het oog. In de
seniorenklasse rekende de
koe van Bons vanwege haar
goede beengebruik af met
Buiteneind Gem 124 (v. Ross).
De raskoe van de familie
Scherpenzeel uit Nieuwland
etaleerde een hoge achteruier. Aaltje maakte ook korte
metten met haar stalgenote
en krachtpatser Aaltje 98 (v.
Talent).
Zou Bons dan een driedubbelslag slaan? Nee, daar wist De
Crob Rita 6685 een stokje voor
te steken. De koe van Henk
Jan van Driel en Mies Pabon
mocht sterker stappen en
ook vaster in de bovenbouw,
maar had in haar sublieme
uier en melkrĳke verschĳning voldoende credits verzameld voor de seniorentitel.
Bons won wel de Piet Ponsprĳs, het algemeen kampioenschap. Serrabassa maakte
een buiging voor Ella, de koe
die zĳn true type het meest
benaderde. l

Ed Buĳs,
voorzitter veemarkt
Purmerend:
‘De stemming is natuurlĳk niet
hosanna. De kleine afwĳkende
kalveren brengen niets op en
een goede stier maar zestig
of zeventig euro. Een zeer lage
prĳs, waar in de handel niet
veel aan te verdienen valt.’
(Vp)

zal neerkomen op sjoemelen.
Of de productie per koe verhogen, zodat fosfaatrechten efﬁcienter worden benut. Maar het
uiterste vergen van een koe is
roofbouw.’ (NRC)

Henny Swinkels,
directeur VanDrieGroup:
Hans Hopster,
onderzoeker Dierenwelzĳn
Wageningen:
‘Het pasgeboren kalf moet snel
voldoende biest van de koe krĳgen om immuniteit op te bouwen. Als je dat overlaat aan kalf
en koe, gaat het nog wel eens
mis. Door de controle over te
nemen van de koe kan de boer
dat beter waarborgen.’ (Rs)

Jan van Weperen,
melkveehouder te
Oosterwolde:

Frans van Stipdonk,
directeur zuivelhandel
Interfood:

‘Iedereen die een beetje kennis van zaken heeft, weet dat
bĳ elk uur dat een kalf langer
bĳ de moederkoe blĳft, de
sterftekans wordt verhoogd
met een procent.’ (Bv)

‘Melkveehouders hebben jarenlang gewacht op het moment
dat ze mochten melken zoveel
ze wilden. En hun zĳn mooie
verhalen voorgehouden over de
enorme vraag naar zuivel.’ (Bv)

Aalt Dĳkhuizen,
boegbeeld Topsector
Agri & Food:

Toon van Hoof,
portefeuillehouder
Diergezondheid LTO:

‘Productieverhoging per dier
biedt grote kansen. Melk van
een koe die 10.000 liter melk
geeft, kost 30 procent minder
energie dan van twee koeien
die ieder 5000 liter produceren.’ (NO)

‘We weten uit de praktĳk dat
wanneer een kalf langer bĳ een
koe blĳft, de hechting tussen
beide ook sterker wordt. Dat
maakt het stressmoment bĳ het
scheiden nog groter. Daarnaast
heeft het een negatief effect op
een aantal ziekten, die worden
overgedragen van koe op kalf.’
(NO)

Jan Jansen,
melkveehouder te Aalten:
‘Er is zo massaal ingezet op
Belgisch witblauw, hier in de
buurt zelfs 100 procent, dat
het niet anders kan dan dat er
op den duur meer vraag naar
fokvee komt.’ (Bo)

Nynke Koopmans-van der
Veen, boerin en politica te
Tietjerk:
‘Laat het dierenwelzĳn over
aan de boeren. Dat zĳn vakmensen met meer dan honderd procent hart voor hun
dieren. Koeien worden behandeld als Epke Zonderlands.’
(LC)

‘De Nederlandse kalfsvleessector haalt de helft van de dieren
uit het buitenland. Die aantallen
nemen nu echt zienderogen af.
Maar we konden natuurlĳk niet
van de ene op de andere dag
onze buitenlandse klanten de
rug toekeren.’ (LC)

Peter de Wit,
melkveehouder te
Werkhoven:
‘Wanneer je selecteert op melkproductie volgt persistentie vanzelf, is mĳn ervaring.’ (NO)

Pieter Schouten,
melkveehouder te
Rottum (Gr.):
‘Erop wachten dat de overheid
melkveehouders komt redden
van een lage melkprĳs lĳkt me
niet zinvol.‘ (Bo)

Harmen Treur,
melkveehouder te
Meliskerke:
‘Als de fosfaatrechten er komen, zĳn er voor de boeren
twee opties tot hoog rendement. Aantonen dat ze efﬁciënt
met fosfaat omspringen, wat

Henk Bleker,
voorzitter Vee&Logistiek
Nederland:
‘Alle melkveehouders moeten
tussen de oren krĳgen dat het
gewoon niet lukt om ieder kalf
op veertien dagen van het erf te
krĳgen. Tegelĳk moeten mesters
in mĳn ogen niet te moeilĳk
doen als er sporadisch een kalf
van bĳvoorbeeld net onder de
36 kilo tussen een koppel loopt.
Als het kalf verder gezond en
goed verzorgd is, lĳkt enige souplesse op zĳn plaats.’ (Bv)

Andries Kingma,
voorzitter veemarkt
Leeuwarden:
‘Normaal zit een handelaar bĳ
de boer aan de keukentafel en
overhandigt hĳ geld. Dan voelt
het wel erg ongemakkelĳk om
geld te vragen. Ik heb deze situatie nog nooit meegemaakt.’
(LC)

Bronnen: Veldpost (Vp), Boerderĳ vandaag (Bv), Nieuwe Oogst (NO), Boerderĳ (Bo), Leeuwarder Courant (LC), Resource (Rs),
NRC Handelsblad (NRC)
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