KEUR I NG

Achttien Nederlandse koeien maken zich op voor deelname aan het EK

Wie worden de nieuwe
Europese kampioenen?
Over een kleine maand is het zover. Op vrĳdag 17 en zaterdag 18 juni vindt in het Franse Colmar
het Europees kampioenschap plaats. Welke koeien doen er mee, hoe ziet het programma eruit en
hoe bereiden de Nederlandse deelnemers zich voor? In Veeteelt alvast een vooruitblik.
tekst Inge van Drie

Bons Holsteins met zes dieren grootste inzender Nederlandse team
In totaal dertien zwartbonte en vĳf roodbonte Nederlandse koeien zĳn aangemeld voor het Europees kampioenschap
in Colmar (tabel 1). De heersend NRMkampioene Bons-Holsteins Koba 191 is
een van die koeien. De inmiddels zeven
jaar oude Jasperdochter wordt in Colmar
vergezeld door vĳf stalgenoten. Eigena-

ren Nico en Lianne Bons uit Ottoland
vaardigen daarmee de meeste koeien af
naar Colmar.
Jacob Wĳnker en Ina van Ark reizen met
drie koeien af naar Frankrĳk, waaronder
nestor Zeedieker Roseanna. De acht jaar
oude Adventdochter, die in 2014 het algemeen kampioenschap roodbont op de

Tabel 1 – De Nederlandse EK-ploeg
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naam koe

vader

eigenaar, woonplaats

zwartbont vaarzen
Bons-Holsteins Aaltje 126
Bons-Holsteins Koba 219
De Rith Copaboka 7
Giessen Gorgeous 9
Bons-Holsteins Koba 213
Bons-Holsteins Dikkie 183
J.S. Lucinda

Shadow
Lauthority
Galaxy
McCutchen
Windbrook
Lauthority
Meridian

Bons-Holsteins, Ottoland
Bons-Holsteins, Ottoland
De Rith Holsteins, Breda
T. van Vliet, Nieuwlande
Bons-Holsteins, Ottoland
Bons-Holsteins, Ottoland
vof Jongsteins, Hoogblokland

zwartbont tweede lactatie
Zandenburg Meridian Camilla
#POT)PMTUFJOT&MMB
Future Dream H. Fien
Future Dream H. Darina

Meridian
Seaver
Sid
Snowman

4PNNFST.FMLWFFIPVEFSČWPG &MTFOEPSQ
Bons-Holsteins, Ottoland
Future Dream Holsteins, Avenhorn
Future Dream Holsteins, Avenhorn

zwartbont derde lactatie en hoger
Giessen Charity 59
Bons-Holsteins Koba 191

Atwood
Jasper

T. van Vliet, Nieuwlande
Bons-Holsteins, Ottoland

roodbont vaarzen
Dol’s Odeline 2
Bonhill Warsa 89

Big Apple
Acme

.FMLWFFCFESČG&HHFSJOL 8JFSEFO
Bonhill Holsteins, Kessel

roodbont tweede lactatie
Bossink Jacoba 19

Pleasure

Van der Kolk Melkvee vof, Wierden

roodbont derde lactatie en hoger
#BSFOEPOL&NNB
Zeedieker Roseanna

Jotan
Advent

Barendonk Holsteins, Beers (N.Br.)
Future Dream Holsteins, Avenhorn
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HHH-show op haar naam schreef, maakte ook in 2013 deel uit van de EK-equipe.
Ze veroverde toen een plek halverwege
de rubriek. Theo van Vliet uit Nieuwlande mengt zich met twee dieren in de Europese strĳd.

Blakende vorm
In eerste instantie waren er zo’n 25 tot
30 Nederlandse koeien opgegeven voor
het Europees kampioenschap. Inspecteur Addy Moree maakte samen met
hoofdinspecteur Arie Hamoen en collega-inspecteur Ard Gunnink een ronde
langs de opgegeven koeien.
‘Met de veehouders hebben we gekeken
of het verstandig is de dieren af te vaardigen. Want in Colmar moeten koeien
wel in blakende vorm zĳn’, vertelt Moree. ‘We hebben onder meer gelet op de
algehele uitstraling van een koe. Dat is
belangrĳk om indruk te maken op de
jury. Koeien moeten bovendien perfect
in uier zĳn, daar kun je geen steekje laten vallen. Qua beenwerk hebben we
vooral gelet op de fĳnheid van het bot en
de droogheid van de hak. Ik denk dat we
wel wat coulanter kunnen zĳn in beenwerk; het is minder belangrĳk tĳdens
zo’n grote show dat een koe krachtig en
sterk stapt. Maar het totale plaatje van
de hele koe moet gewoon kloppen.’
Het is nog niet helemaal zeker of alle
achttien koeien, die momenteel vier weken lang in quarantaine staan, ook daadwerkelĳk afreizen naar Frankrĳk, zegt
inzender Adrion van Beek. ‘In de laatste
week voordat we naar Colmar afreizen,
hakken we de knoop door wie echt gaat,
maar de intentie is om met zeker vĳftien
dieren te gaan.’

Roodbont op vrĳdag 17 juni, zwartbont op zaterdag 18 juni
Het Europees kampioenschap vindt
plaats op 17 en 18 juni. Hoe ziet het programma van het EK er precies uit? Op
vrĳdag 17 juni trappen de Young Breeders om 10.00 uur het kampioenschap af
met hun wedstrĳd toilet. Voor Nederland nemen Bettie Altenburg uit Koufurderrige en Wieke Marĳe Bakker uit Ginnum daaraan deel. Om 16.00 uur gaat de
roodbontkeuring van start, om 19.30
uur gevolgd door een veiling. De dag
erna, op zaterdag 18 juni, vindt om 10.00
uur de wedstrĳd showmanship plaats
voor de Young Breeders. De individuele
zwartbontkeuring start om 12.00 uur.
Het EK vind plaats in het Franse Colmar.
Dat ligt op een steenworp afstand van de
grens met Duitsland en centraal tussen
Luxemburg en Zwitserland.
Kĳk voor meer informatie over de EK-organisatie op www.colmar2016.com

In 2013 won Southland Alexander Carola 11 (links) de reservetitel bĳ de vaarzen

180 deelnemende koeien, grootste delegatie voor Zwitserland
Zeventien landen mengen zich op het
Europees kampioenschap in Colmar in
de strĳd (tabel 2). Met 30 stuks, 15 rooden 15 zwartbont, heeft Zwitserland de
grootste delegatie. Thuisland Frankrĳk
volgt met 25 deelnemende koeien, terwĳl Italië en Duitsland elk 20 koeien afvaardigen naar Colmar. In totaal nemen
twaalf landen deel aan de zwartbontkeuring, terwĳl tien landen acte de présence
geven tĳdens de roodbontkeuring. In to-

taal verschĳnen in Colmar 180 koeien in
de ring, 120 zwartbonte en 60 roodbonte
koeien.
Vĳf landen nemen geen koeien mee naar
Frankrĳk, maar doen wel mee aan de

Young Breederscompetitie. Het gaat om
Hongarĳe, Ierland, Denemarken, Zweden en Finland. Aan de Young Breederscompetitie doen dertig deelnemers mee
uit zestien landen.

Spanje won in 2013 de landenstrĳd op het EK

Tabel 2 – Deelnemende landen EK in Colmar

land

aantal aantal aantal
rood
koeien zwart zwart

België
Denemarken
Duitsland
Finland
'SBOLSČL
Groot-Brittannië
)POHBSČF
Ierland
Italië
Luxemburg
Nederland
0PTUFOSČL
Slovenië
Spanje
Tsjechië
Zweden
Zwitserland

8
0
20
0
25
15
0
0
20
9
15
10
6
15
7
0
30

6
0
10
0
15
10
0
0
15
7
10
6
6
15
5
0
15

2
0
10
0
10
5
0
0
5
2
5
4
0
0
2
0
15

aantal
Young
Breeders
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
0
2
1
2
2
2
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Markus Mock keurt zwart, Erica Rĳneveld jury bĳ Young Breeders
De Duitse melkveehouder Markus Mock
neemt tĳdens het EK het jureren van de
zwartbonten voor zĳn rekening. De melkveehouder is geen onbekende voor Nederlandse fokkerĳliefhebbers. Zo zette hĳ
onder meer tĳdens de NRM in 2012 de
koeien op volgorde.

Mock runt samen met zĳn vrouw Kerstin
het bedrĳf Mox Holsteins met 130 melkkoeien en 130 hectare in het Zuid-Duitse
Markdorf.
Bĳ roodbont komt Jaume Serrabassa in
actie. De Spanjaard was tot 2010 eigenaar
van het Comas Novasbedrĳf in Barcelona

en is nu fokkerĳadviseur bĳ Triangle
Holstein.
Voor Nederlandse inbreng bĳ de jury
zorgt Erica Rĳneveld. De cowﬁtter uit
Polsbroek jureert samen met de Hongaar Zsolt Korösi de Young Breedersrubrieken.

Buitenlandse inbreng: Duitse Lady Gaga en
Zwitserse Galys-Vray in voorselectie
Ook in het buitenland is de EK-koorts
toegeslagen. Alle landen hebben intussen hun voorselectie bekendgemaakt.
In Duitsland heeft onder meer de bekende keuringsvedette Lady Gaga een
plek verworven in het voorlopige Duitse
team. De Modestdochter, die ook in
2013 aan het EK deelnam, was afgelopen jaren in eigen land nauwelĳks te
kloppen. Ook FG Ice is opnieuw kandidaat voor het Europees kampioenschap.
De Duitse Jasperdochter won op het vorige EK in Fribourg de reservetitel in de
middenklasse.
De regerend Europees roodbontkampioene Suard-Red Jordan Irene maakt

ook deel uit van de voorlopige Zwitserse delegatie voor het Europees kampioenschap. De titelverdedigster bĳ
zwartbont, Decrausaz Iron O’Kalibra,
ontbreekt in de voorselectie voor Colmar. De Spaanse Goldwyndochter Ashlyn Vray, reservekampioene in 2013,
maakt zich wel op voor het EK.
Ook de Zwitsers nationaal kampioene
Galys-Vray (v. Atwood) staat op de lĳst,
net als Pagewire Delicieuse, oud-winnares van de Swiss Expo.
Bĳ roodbont maken onder meer de
Zwitsers nationaal kampioene Jowis Incas Flavia en Bopi Talent Lotanie kans
op deelname aan het EK.

Blog: quarantaine
en Zwitsers hooi

Regerend Europees roodbontkampioene Irene (links) opnieuw in voorselectie EK

Het Nederlandse EK-team houdt in
de aanloop naar het EK op 17 en 18
juni een gezamenlĳke blog bĳ op de
site van Veeteelt. De inzenders vertellen daarin samen met teamcaptain Arie Hamoen en cowﬁtters Erica
Rĳneveld en Frank van der Staak hoe
ze zich voorbereiden op het optreden
in Colmar. In de blog vertellen ze onder meer over de quarantaineperiode, over het Zwitserse hooi dat de
koeien krĳgen en over de blakende
vorm waarin het team de koeien probeert te brengen.
Kĳk op http://veeteelt.nl/team/ek-teamcolmar-2016

Duf Galete enige Vlaamse kanshebster
Als enige Vlaamse koe maakt Duf Galete
kans op deelname aan het EK in Colmar.
De tweedekalfs Jordandochter van Patrick en Jo van Hoof en Linda Boonen uit
Mortsel is een van de zestien Belgische
koeien die in de EK-catalogus prĳkt.
Galete won tĳdens de nationale show in
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Brussel in december 2015 de eervolle
vermelding bĳ de senioren.
Eddy en Jonas Pussemier uit OphainBois-Seigneur leveren het leeuwendeel
van de Belgische delegatie. In totaal bereiden de Waalse melkveehouders zes
dieren voor op deelname aan het EK.

Op 8 juni vindt de laatste selectieronde in België plaats. Van de zestien
dieren in de voorlopige selectie moeten er nog acht afvallen. België is van
plan in totaal zes zwartbonte en twee
roodbonte dieren naar Colmar af te
vaardigen.

