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Achterkleindochter van Snow-N Denises Dellia de sterkste in Friesland

Djura wint overtuigend
Met 55 koeien uit de hele provincie Friesland hield de deelname
aan Veekeuring Fryslân opnieuw niet over. De kwaliteit maakte
echter veel goed in Oenkerk. Met name de middenklasse was in
de breedte sterk bezet.
tekst Florus Pellikaan

I
Amaru (v. Atwood),
kampioene vaarzen
Prod.: 2.04 186 6491 4,17 3,20 lw 113 l.l.

n de zoektocht naar meer deelnemers
introduceerde de Friese provinciale
keuring een programmaonderdeel dat
meer shows momenteel oppakken: een
vaarzenjackpot. Hierbĳ worden ongekalfde vaarzen circa een half jaar voor
de keuring met een bepaald bedrag aan
inleggeld ingeschreven. Tĳdens de keuring verschĳnen de vaarzen die na afkalven door de veehouder fraai genoeg
worden geacht, in de ring. De kopdieren
van de rubriek delen vervolgens het inleggeld, eventueel aangevuld met geld
van de organisatie.
In Oenkerk leverde de vaarzenjackpot
deze zomer 33 inschrĳvingen op, tien
dieren werden uiteindelĳk ook opgegeven voor de keuring en zes verschenen
er daadwerkelĳk in de ring.

Luxemburgse Amaru
Topcross Jaan 621 (v. Acme),
kampioene middenklasse
Prod.: 3.01 355 10.901 4,36 3,47 lw 95

Djura (v. Alexander),
algemeen kampioene
Levensprod.: 1205 33.336 4,62 3,19
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De winnares van deze speciale vaarzenjackpotrubriek werd Topcross Anna 253
van Jaap en Ina Jacobi uit Garĳp. De late
Goldwyndochter won niet alleen de
mooie bonus van 400 euro, maar legde
ook nog eens een fraaie kwaliteit aan de
dag. Met haar gewelfde, opengebouwde
ribbenpartĳ en brede achteruier schaarde ze zich met overtuiging bĳ het ﬁnaleviertal. Ze liet vanwege een harmonischere bouw de ondiep geuierde roodbonte Foekje 264 (v. Big Apple) van Pieter
en Wietske Talsma uit Warga eenvoudig
achter zich. Zelfs eremetaal had Anna
niet misstaan, maar juryleden Arie Hamoen en Anke Wismans hadden moeite
met haar korte vooruier.
Het maakte de weg vrĳ voor de jeugdige,
stĳlvolle en bĳzonder evenredig gebouwde Falkema Suzanna 143 van Herman en
Eef Vernooĳ uit Oosterwolde. De Cheliosdochter had in framekenmerken veel
over en was daarbĳ ondiep geuierd. In
beweging en speenplaatsing mocht ze

evenwel iets sterker, waardoor het goud
eenvoudig ten prooi viel aan Atwooddochter Amaru van Jacobus Eppinga uit
Sondel. De in Luxemburg geboren Amaru combineerde stĳl en diepte in het skelet met een vast aangehechte uier en een
fractie lange spenen.

Strĳd tussen kampioenen
Niet alleen wat aantallen, maar ook wat
kwaliteit betreft was de middenklasse
het sterkst bezet in Oenkerk. Hierdoor
moest bĳvoorbeeld Sondeler Jeltje 8971 (v.
Danillo) van Eppinga, die in Balk deze
zomer nog middenkampioene werd, de
ﬁnale vroegtĳdig verlaten. Een plek bĳ
de beste vier was er wel voor de kampioene van de regionale keuring in Wouterswoude: Ellen 13 (v. Danillo) van Wierd
de Groot uit Oudega. Haar fraaie zĳaanzicht en puik aangehechte uier bezorgde
haar die plek in de kampioenskeuring,
maar een wat gespannen stap zorgde ervoor dat er niet opnieuw sprake was van
eremetaal.
Dat gold ook voor de reservekampioenen oud in Wouterswoude: Krûdikker K
Jantje 103 van Bjinse en Yme Paul Lawerman uit Hiaure. De ragfĳne en spĳkerharde Dempseydochter had een aansprekend hoge achteruier en stapte krachtig
door de ring. Alleen in uierbalans was er
een kleine opmerking te maken en dat
was ook direct de reden dat ze moest
buigen voor alweer zo’n bekende koe:
Anita 66 van Talsma. De Aftershockdochter won tĳdens de jongste NRM de vaarzenklasse en was uitgegroeid tot een
krachtige koe, die breed geuierd was en
bĳzonder vlot stapte. Het ontbeerde de
regerend NRM-kampioene echter wel
aan de laatste fĳnheid in bot en vel.
Hierdoor moest ze de kampioenstitel
nipt laten aan Topcross Jaan 621 van opnieuw Jacobi. De in alle opzichten ruim
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ontwikkelde Acmedochter, die
al twee keer op rĳ kampioene
was geworden in Oenkerk,
was inderdaad fĳner en combineerde dat met kwaliteitsrĳk beenwerk en een hoge
achteruier.
Bĳ de oudere koeien meldde
alweer een oud-kampioene
zich in de ring: Sondeler Edelweiss 8660 (v. Jannsen). De
spĳkerharde pupil van opnieuw Eppinga was alleen
nog wat vers om dit keer mee
te doen voor de prĳzen.
Ook voor Giessen Precilla 4 van
Halbe Huitema uit Gauw was
het eremetaal te hoog gegrepen. De Goldwyndochter was
niet de grootste, maar droeg
haar uier wel hoog en lang.
In skelet moest ze echter
voorrang verlenen aan Goldwynhalfzus Falkena Foekje 176
van Vernooy uit Oosterwolde.
Met inmiddels zeven kalvingen achter de rug imponeerde Foekje nog altĳd met een
fraai front en lang skelet en
een uier met veel bodemvrĳheid.

On-Nederlandse balans
De kwaliteiten van Foekje ten
spĳt, ze kon niet op tegen de
enige overgebleven kandidate Djura (v. Alexander) van
Talsma. De achterkleindochter van de vermaarde internationale fokkoe Snow-N Denises Dellia showde een haast
on-Nederlandse balans in
frame en type en een brede
uier met sterke ophangband.
Ze stapte daarnaast ook nog
eens op kwaliteitsrĳk beenwerk. Ze won overtuigend
de seniorenklasse en leek
de gedoodverfde kandidate
voor het algemeen kampioenschap.
Al had ook Jaan het op prolongatie van het algemeen
kampioenschap voorzien, in
melkuitstraling was Jaan inderdaad de sterkste, maar op
het gebied van uieraanhechting en totale balans kon
geen koe tegen Djura op. De
koe in vorm won daardoor
het algemeen kampioenschap en werd niet veel later
ook nog eens met 92 punten
ingeschreven. l

De nutriëntenvoorziening van
veel mensen zou aanzienlĳk
kunnen stĳgen door terug te
grĳpen op melk in plaats van
frisdrank.’ (WUR)

Jan Winter,
melkveehouder
te Vriezenveen:
Anke Wismans,
melkveehoudster en
kaasmaakster te
Oosterhout:
‘We willen weidegang in stand
houden. Het is gezond voor de
koeien en het is goed voor het
imago, ook voor de consument die hier aan huis komt.
Bovendien is het goed voor de
kaas, in de zomer maken we
graskaas.’ (Mv)

Ed Buis,
veehouder en -handelaar
te Starnmeer:
‘Kalverhandel is altĳd een goede handel geweest. Een zwaar
kalf bracht twintig jaar terug
300 euro op. Nu 100. En een
licht kalf niks.’ (dV)

Ed Nĳpels,
voorzitter SER-commissie:
‘De economische positie van
een grote groep veebedrĳven
is buitengewoon zorgelĳk en
de risico’s van veehouderĳ
voor volksgezondheid, milieu
en dierwelzĳn worden maatschappelĳk niet meer geaccepteerd. Overheid en bedrĳfsleven moeten samen het heft in
handen nemen. Partĳen moeten worden afgerekend op
duurzame resultaten en niet
op goede bedoelingen.’ (NO)

‘Op een groter groeiend bedrĳf
is gezondheid nog belangrĳker
om gemakkelĳk te kunnen produceren. We willen niet met allerlei toeters en bellen het dier
pushen om meer te geven. Als
ze er de genetische aanleg voor
hebben dan melken ze wel.’ (Vt)

Harrie Wismans,
melkveehouder
te Oosterhout:
‘De productie zou nog hoger
zĳn als onze koeien niet werden
geweid. De afgelopen winter
lag de gemiddelde productie
voortdurend boven de 40 kilo
melk per dag. Ik verwacht dat
de veestapel bĳ het ouder worden zo nog duizend kilo melk
per koe meer kan produceren
dan de 12.970 van nu. De oudere koeien zitten op 14.500
kilo melk in 305 dagen.’ (Mv)

Trienke Elshof,
melkveehoudster
te Oldetrĳne en
voorzitter LTO Friesland:
‘Boeren mogen wel wat meer
op de trom slaan. Dat moeten
we leren, het zit niet in onze natuur. We kunnen vaker duidelĳk
maken wat en hoe we het doen.
De kop in het zand steken levert
uiteindelĳk niets op.’ (FP)

Jan van Weperen,
melkveehouder
te Oosterwolde:
‘Het lĳkt alsof boeren die opstallen bĳ FrieslandCampina niet
gewenst zĳn, alsof je daar een
stevige aﬂaat voor moet kopen.
Terwĳl je het dierenwelzĳn zowel binnen als buiten prima
hoog in het vaandel kunt houden.’ (Mv)

Sieta van Keimpema,
voorzitter DDB:
‘Iedere sector is verantwoordelĳk voor het probleem dat nu is
ontstaan. Natuurlĳk is het een
verstrekkende maatregel, maar
ten tĳde van de invoering van
het melkquotum in 1984 is ook
twintig procent van de koeien
opgeruimd.’ (Vp)

Gerald Behrens:
‘De bestrĳding van bvd moet
collectief gebeuren. Op vrĳwillige basis lukt het een land nooit
om vrĳ te worden.’ (Bv)

Toon van Hooĳdonk,
afscheidnemend hoogleraar
Zuivelkunde:
‘De consumptie van melk daalt
in de westerse landen al meer
dan een halve eeuw gemiddeld met ruim een liter per
jaar. Melk levert een aanzienlĳke bĳdrage aan de inname
van belangrĳke voedingsstoffen. Melk is de nummer-éénleverancier van nutriënten als
calcium, fosfor, kalium en
de vitamines A, B12 en B52.

hebben. De reductie van antibiotica is prima en het kan ook.
Dat bewĳst Nederland als voorloper heel goed door antibiotica
niet meer preventief in te zetten.
Maar je moet antibiotica ook
niet helemaal weg willen hebben, want om een acute ziekte
aan te pakken moet het wel beschikbaar zĳn.’ (Bv)

Harmen Endendĳk,
melkveehouder te Ermelo:

Gerald Behrens,
vice-president
Boeringer Ingelheim:
‘Voor de bewaking van diergezondheid hebben we antibiotica
nodig en we blĳven die nodig

‘Wĳ doen niet aan weidegang
voor melkgevende koeien, maar
ik weet dat ons koppeltje van
tien droogstaande gezonde,
glimmende en mooi bespierde
dikke echte Friese koeien ruimschoots aan onze maatschappelĳke verplichting voldoet. Maar
naar een premie voor weidegang kan ik ﬂuiten.’ (Vp)

Bronnen: Melkvee (Mv), de Volkskrant (dV), Nieuwe Oogst (NO), Wageningen University & Research (WUR), Voertaal (Vt),
Friesland Post (FP), Holstein International (HI), Boerderĳ vandaag (Bv), Veldpost (Vp)
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