KEURING EK-VOORBESCHOUWING

Libramont maakt zich op
voor holsteininvasie
Op 12 en 13 april is Libramont de plaats van handeling voor een nieuwe editie
van het EK. Daarmee is de keuring na vijftien jaar weer terug in België. Door
de recente blauwtonguitbraak haakt helaas een aantal landen af.
TEKST FLORUS PELLIKAAN

Veeteelt verslaat EK
in liveblog

Programma van twee dagen
Europees kampioenschap

Wie niet in de gelegenheid is om naar het EK in Libramont af te reizen, hoeft toch niets van het EK te missen.
De Veeteeltredactie zal net als bij de vorige editie een
liveblog bijhouden rondom alles wat er in en buiten de
ring gebeurt.
In het bijzonder de verrichtingen van de Nederlandse en
Vlaamse koeien zullen worden gedeeld via de liveblog.
De speciale EK-liveblog is op 12 en 13 april te benaderen
via www.veeteelt.nl zal in de stroom met nieuwsberichten
worden opgenomen

Vrijdag 12 april
10.00-13.00 uur
14.00-15.00 uur
15.00-18.00 uur
vanaf 19.30 uur

Competitie toilet Young Breeders
Openingsceremonie
Individuele keuring en landencompetitie roodbont
Eliteveiling European Master Sale

Zaterdag 13 april
9.00-12.00 uur
Competitie showmanship Young Breeders
12.00-18.00 uur
Individuele keuring en landencompetitie zwartbont
vanaf 20.00 uur
Fokkersfeest
Het evenement vindt plaats in: Libramont Exhibition & Congress, Rue des
Aubépines 50, 6800 Libramont
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n 2004 vond het Europees kampioenschap voor holsteinkoeien voor het laatst
plaats in België. Destĳds was de Europese
hoofdstad Brussel het decor voor het evenement. Na een rondreis langs landen als
Duitsland, Italië, Zwitserland en Frankrĳk
strĳkt het EK dit keer opnieuw neer in
België, maar dan in Libramont. Op de plek
waar jaarlĳks de Nacht van de Holstein en
de Landbouwbeurs van Libramont plaatsvinden, moet het EK zĳn meest spectaculaire editie ooit beleven. Dat is de ambitie van
de organisatoren, aangevoerd door familie

Moureaux. Het Waalse holsteinstamboek
wil het EK zelfs met regelmaat in Wallonië
organiseren.
Maar eerst de editie van 2019, die een rimpelloze voorbereiding leek te krĳgen. Een
immense tent herbergt straks de showarena, waarvoor de organisatie rekent op
12.000 bezoekers. Eind februari hadden
dertien Europese landen bĳ elkaar maar
liefst 173 holsteinkoeien ingeschreven.
Meer dan tĳdens de vorige editie in Colmar,
zo meldde de organisatie. De jurering is in
handen van de Brit Mark Nutsford bĳ

categorie, naam dier

vader

eigenaar, woonplaats

zwartbont vaarzen
Liann ten Ruysschaert

Elude

fam. Mazereel. Reninge

roodbont vaarzen
Lilite

Raptown

fam. Ryckewaert, Harelbeke

zwartbont middengroep
Lilac Hilltop Holsteins
Octane Alana
Sendy

Tonka
High Octane
Golden Dreams

fam. Maelfait, Hulste
Van Hoof-Boonen, Mortsel
Van Hoof-Boonen, Mortsel

roodbont middengroep
Annelies 8

Ladd P

fam. Vander Schueren-De Smet, Idegem

Tabel 1 – Voorlopige selectie van Vlaamse EK-deelnemers
Tabel 2 – Definitieve selectie van Nederlandse koeien die deelnemen aan het EK

categorie, naam dier

vader

eigenaar, woonplaats

zwartbont vaarzen
Bolleholster Adele
Bons-Holsteins Ella 220
Giessen Charity 138
Margriet 464

Pitbull
Doorman
Atwood
Doorman

Marcel van der Eijk, Twisk
Bons-Holsteins, Ottoland
Theo van Vliet, Nieuwlande
vof De Bruin, Giessenburg

zwartbont middengroep
Bons-Holsteins Dikkie 193
Bons-Holsteins Aaltje 129
Bons-Holsteins Dikkie 189
Prairie Hoeve Hendrika 82

Atwood
Atwood
Atwood
Contrast

Bons-Holsteins, fam. Mourik en Nieuw Vredebest
Bons-Holsteins, Ottoland
Bons-Holsteins, Ottoland
fam. Schuiling, Nijeveen

zwartbont oudere koeien
Bons-Holsteins Koba 219
JK DG Esmeralda
Bons-Holsteins Ella 192
Drakkar Bulona
Bons-Holsteins Aaltje 98

Lauthority
Doorman
Seaver
Hill
Talent

Bons-Holsteins en Westcoast Holsteins
fam. Kolff en Diamond Genetics, Woudrichem
Bons-Holsteins, Ottoland
fam. Steegink en Hullcrest Holsteins, Okkenbroek
Bons-Holsteins, Ottoland

roodbont vaarzen
Venetië 30
Drouner Aiko 1445

Absolute
Pat

John de Vries, Boijl
fam. Albring, Drouwenermond

roodbont middengroep
Tienmorgen Paris 6

Absolute

De Tienmorgen Holsteins, Beers (N.Br.)

roodbont oudere koeien
Noard Easter Red Lawn 7
Bossink Gerda 64
M.H. Alana 5

Jotan
Curtis
Amor

Van der Kolk Melkvee, Wierden
Van der Kolk Melkvee, Wierden
Merwehoeve De Groot, Herwijnen

zwartbont (zie reportage over zĳn bedrĳf
op pagina 50) en de Zwitser Markus Gerber
bĳ roodbont.

Blauwtong kost deelnemers
Twee weken voor de keuring werpt een
blauwtonguitbraak in België alsnog een
kleine schaduw over het evenement. Dreiging van de dierziekte was er al langer,
aangezien deze al bevestigd was in Frankrĳk, Zwitserland en Duitsland. Eind maart
raakte dus ook België alsnog de vrĳe status
kwĳt. Voor nog vrĳe landen komt deelname
daardoor in een ander perspectief te staan.
Op het moment van het ter perse gaan van
dit artikel zĳn de gevolgen van de blauwtonguitbraak nog niet helemaal te overzien. Bekend is al wel dat Oostenrĳk, Portugal, Ierland en Engeland hun koeien
hebben teruggetrokken.
De organisatie probeert voor het evenement nog een aparte status aan te vragen,
omdat alleen virusvrĳ geteste dieren de
keuring bezoeken. Dit zou de kans op besmetting maximaal beperken. Ook Nederland is op dit moment nog blauwtongvrĳ.
De deelnemende koeien zĳn in tegenstelling tot die van sommige van de afhakende
landen wel gevaccineerd en dus beschermd
tegen blauwtong. De chief veterinary officer van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit moet zich officieel
nog uitspreken over de voorwaarden rond
deelname van Nederland. Bĳ de afronding
van dit artikel was dat nog niet gebeurd.

Dierwelzijn hoog in het vaandel
De belangrĳkste holsteinlanden, zoals Zwitserland, Frankrĳk, Italië en Duitsland, nemen ‘gewoon’ deel aan het EK. En voor het
eerst sinds lange tĳd zullen er ook weer
Vlaamse koeien optreden. Op initiatief van
een groep Vlaamse fokkers lopen de voorbereidingen hiervoor al sinds de vorige
editie. Op dit moment omvat de Vlaamse
selectie nog zes dieren (zie tabel 1). Richting het EK wordt dit aantal gereduceerd
tot vier dieren.
Nederland neemt, als alle dieren gezond
blĳven, met negentien koeien deel aan het
EK. Voor het eerst sinds 2006 is Nederland
ook voornemens met een landengroep deel
te nemen. Het bestuur van Coöperatie CRV
deed de suggestie en de fokkers namen die
gretig aan. Mits de koeien het tĳdsverschil
tussen de individuele keuring en de landencompetitie aankunnen. Want dierwelzĳn
gaat dit EK meer dan ooit voor alles. Geen
uitgeschoren ribben, geen overvolle uiers
en enkel Europese cowfitters. Het EK moet
tenslotte zonder maatschappelĳke smet de
boeken in. Maar de sfeer blĳft, of sterker
nog, die wordt wat de organisatie betreft in
Libramont beter dan ooit. l
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