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Broers Van Beek duelleren in sterk bezette middenklasse van Etten-Leur

Broederstrijd in Brabant
Southland Bobbie 20 was op de wintershow in Etten-Leur de lieveling van het publiek. Terecht of niet, een finaleplek in het vaarzenkampioenschap werd haar niet toegedicht. De bekende stiermoeder Ganvo Lavendel greep in het seniorenveld de hoofdprijs.
tekst Tijmen van Zessen

H
Ganvo Pepper (v. Braedale Pagewire),
kampioene vaarzen
Prod.: 1.10 126 4969 3,84 3,05 lw 119

Southland Diena 122 (v. Damion),
kampioene middenklasse
Prod.: 3.06 282 11.068 3,89 3,23 lw 114

Ganvo Lavendel (v. Jesther),
kampioene oudere koeien
Levensprod: 2323 81.318 3,92 3,25
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et was ongetwijfeld onderwerp van
gesprek tijdens hun reis huiswaarts.
De juryleden Harm Albring en Mariëlle
Lenferink stelden Boltondochter Southland Bobbie 20 van Johan en Evelien van
Beek uit Teteringen niet op bij de vier
beste vaarzen. Het publiek dacht daar
duidelijk anders over; de toeschouwers
wezen de sterk gebeende en enorm ontwikkelde Bobbie aan als publiekskampioene. Toch was het besluit van de jury
te verdedigen, want Bobbie was meer een
eerstekalfskoe dan een vaars. Daarentegen vormde haar forse hoogtemaat geen
belemmering voor balans en evenredige
verhoudingen in het frame. Vanwege
haar lengte en vaste vooruier rekende
ze in haar rubriek af met de harmonieuze Bella 182 (v. Billy). De breedgebouwde krachtpatser van Ronny Oostvogels
uit Schijf drong net niet door tot de
finale.
Ze zou mooi aansluiten bij het finalekwartet, dat bestond uit degelijke vaarzen. Ganvo Diamant (v. Danillo) sprak aan
in kracht en lengte en stapte op droge
benen. Aan de klasse van haar excellente
moeder Ganvo Lavendel – actief in de
seniorenrubrieken – kon ze niet tippen,
met name haar vooruier mocht vaster
zijn aangehecht. Gré en Thijs van Gastel
uit Nispen hadden naast Diamant nog
een pupil van stal gehaald. Ganvo Pepper
(v. Pagewire) opende de strijd met kracht
en balans. Haar sterke front en fraaie
overgangen wekten de aandacht, de even
hakkige achterbeenstand vormde het
enige smetje op de prima stappende
Pagewiretelg. Ze kreeg concurrentie van
De Rith Tetje 204 (v. Zesty) uit de stal van
Adrion en Lisette van Beek uit Breda.
Tetje straalde jeugd uit en bezat een zeer
sterk aangehechte vooruier. Haar benen
waren droog, correct van stand en ze
stapte op een sterke klauw. Vanwege

meer upstanding schudde ze de zeer
functionele Nobel Aaltje 157 (v. Classic)
van zich af. Deze vaars van Jan en Jasper
Klaassen uit Oosteind blonk uit met een
hoge achteruier en parallel geplaatste
benen. Het duel om de prijzen ging echter tussen de Zesty- en de Pagewiredochter. Jurylid Albring had Van Beek de
speelse suggestie gedaan om zijn vest uit
te trekken en de vaars ermee te behoeden voor de kou. Tetje had inderdaad
zichtbaar hinder van de kou, maar dat
was niet de reden waarom ze het zilver
kreeg. Tetje hoefde niet smaller van
bouw, de extra breedte in het skelet van
Ganvo Pepper bezorgde haar het kampioenschap.

Titanics ten onder
In de middenklasse ontspon zich een
spannende strijd tussen koeien uit de
stallen van de broers Johan en Adrion
van Beek. De koppositie was in alle rubrieken voor een ‘Van Beek-koe’. Southland Gibson Dellia 145 (v. Gibson) pronkte
met spijkerharde benen, maar hoefde
niet scherper in het skelet. Vanwege
meer lengte was ze de best geuierde Diana 145 (v. Mascol) van Harrie Wismans en
Peter Hoeks uit Oosterhout de baas. De
Gibsondochter van Johan van Beek werd
in kracht overtroffen door haar stalgenote Southland Diena 122 (v. Damion). Diena won in 2009 de vaarzentitel van Etten-Leur en was destijds een klasse apart.
Die klasse toonde ze opnieuw, de kwaliteit in beenwerk en skelet streelde het
oog. De uieraanhechting was vast, al
ontbrak door haar oudmelkte lactatiestadium de laatste melkopdruk. Diena
nam het op tegen Giessen Cinderella 17, een
door Adrion van Beek bij Theo van Vliet
uit Nieuwlande gekochte Goldwyndochter. Ze vertoonde veel upstanding, kracht
en een prima achteruier.

Wat kon het kampioensduo
uit 2010 inbrengen tegen
deze klasbakken? De Titanicdochters Lindsay en Marwil
Leadmea Tanika van respectievelijk Adrion en Johan van
Beek sleepten in 2010 de middenklassetitels in de wacht.
Tanika was in topvorm met
haar brede kruis, haar droge
beenwerk en haar muurvaste
uier. Ze klopte Lindsay vanwege een betere stand van de
voorbenen en een functioneler kruis en beenwerk. De
prolongatie van haar reservetitel was niet onverdiend geweest, maar het eremetaal
werd verdeeld tussen Diena
en Cinderella. De ‘broederstrijd’ werd beslist in het
voordeel van Johan van Beek;
vanwege een beter beengebruik werd Diena 122 kampioene en was de reservestek
voor Cinderella 17.

Gouden randje
In de seniorenfinale mochten
de ‘Sterren van West-Brabant’
meedingen om de prijzen. De
sterrencategorie bestond uit
tientonners en honderdtonners, waarvan Celsiusdochter
Floortje de meeste waardering
kreeg van de jury. De koe van
familie Kalmthout uit Rucphen produceerde in 3550 dagen 117.239 kg melk met
4,31% vet en 3,41% eiwit. In
de strijd met de ‘jongere senioren’ telden haar jaren toch
te zwaar. Het niveau van Ganvo Lavendel – moeder van onder meer fokstier Arcival (v.
Orcival) – was onbetwist. De
Jestherdochter van Van Gastel
kraakte de concurrentie met
haar macht en zeer goed bewaarde uier met dito ophangband en speenplaatsing. Hoezeer Letreildochter Dora 548
ook aansprak met haar vast
aangehechte uier en sterke
benen, Corné en Anne-Marie
Machielsen uit Prinsenbeek
zagen dat hun reservestek
het maximaal haalbare was.
Al was het er wel een met een
gouden randje. l
Kijk voor bewegende beelden:
www.veeteelt.nl

Robert Couperus,
verkoopleider
Brouwers Equipment:

ik zoek. Als hij een stal binnenkomt weet hij gelijk: “die koe is
voor Harmsen.”’ (Pr)

‘Een Nederland zonder koeien
kan niet. Dat betekent niet dat
de dieren het buiten beter
hebben dan binnen.’ (Bo)

Dinand Vosman,
foktechnicus KI Kampen:

Gerard Wouters,
melkveehouder te Alphen:
‘Ik vind grote, zware koeien
mooi om te zien. Een zware
koe is sterk, waait niet zomaar
om en kan tegen een stootje.’
(NO)

‘De Sunny Boydochters waren
zo goed omdat de hoge producties pasten bij de frames.
Sindsdien is de productieaanleg
verder verhoogd, terwijl de
koeien steeds smaller werden.
De balans in de koeien moet
worden hersteld.’ (Hp)

‘Leer is nog steeds een soort
van afvalproduct van de vleesindustrie. Daalt de vleesconsumptie, dan zijn er minder
huiden.’ (LC)

‘Je moet boeren verleiden de
koeien naar buiten te doen, je
kunt het niet opleggen.’ (AgD)

Daphne Deckers,
columniste en model:
‘Toen ik opgroeide heeft niemand ooit een fotomodel in
mij gezien. In mijn pubertijd
had ik jeugdpuistjes en meeeters. Uit onderzoek is gebleken dat jeugdpuistjes worden
verergerd door het gebruik
van te veel zuivel. En dan te
bedenken dat ik iedere dag
een emmertje volvette melk
ging halen bij onze buren. Het
was nog warm: vers uit de
uier.’ (Vr)

Toine Harmsen,
slager te Diepenheim:
‘Ik zou het liefst zelf de koe
uitzoeken. Dat gaat in de
praktijk niet. Ik heb een vaste
inkoper, die precies weet wat

Herman den Blijker,
topkok:
‘Nederland is een zuivelland.
Melkkoeien blijven alleen melk
geven als ze elk jaar mogen kalveren. Niet alle kalveren kunnen
bij de zuivelboer blijven. Een
groot deel gaat naar de kalversector of groeit op tot een volwassen vleesrund. De allerbeste
van de klas schoppen het tot
fokstier.’ (AD)

Tsjebbe Hettinga,
melkveehouder
te Vrouwenparochie

Rudie Olieslagers,
huideninkoper Leolux:

Jan Kottelenberg,
melkveehouder te Lochem:

vet. Vet is killing voor een koe.’
(Bo)

‘Een ondernemer moet geen
slaaf zijn van zijn eigen bedrijf.
Optimaliseren is soms beter dan
doorgroeien, maar met stilstand
kom je er niet.’ (Pp)

Alfred de Vries,
foktechnisch manager CRV:
‘Rondom koefamilies heerst zeker een stuk emotie. Ik geloof
niet in onfeilbare koefamilies.
Het gevaar bestaat dat een mindere Betsie toch aangehouden
wordt vanwege haar naam.’
(Bo)

Dick de Jong,
melkveehouder te Buren:

Yves Leterme,
Belgisch premier:

‘De Rita’s hebben een edelheid
die ik bij andere koeien mis.’
(Bo)

‘De vraag naar kwaliteitsvol
voedsel zal blijven stijgen met
de groei van de wereldbevolking. Daaraan moeten we
ons als optimisten optrekken.’
(B&T)

Steven van Kooten Niekerk,
manager Lely:
‘Een veehouder heeft koeien
om er optimaal voor te zorgen.
Als de koe de vrije keus krijgt
om te vreten – binnen of buiten –, te herkauwen of gemolken te worden, voelt zij zich optimaal.’ (Mb)

Hans Kerkhof,
adviseur kruisingen:
‘Volgens mij wordt er veel te
moeilijk gedaan over vruchtbaarheid in de fokkerij. Wij zien
een gunstig verband tussen een
bespierde koe en een vruchtbare koe. Als melkkoeien energie
nodig hebben en dat uit de
spieren kunnen halen is dat
veel beter dan uit afbraak van

Rudie Olieslagers:
‘Leer is een levend product.’
(LC)

Wouter Klootwijk,
columnist:
‘Het meeste vlees van Nederlandse melkkoeien wordt geëxporteerd naar landen met kieskeurige consumenten die, als ze
af en toe eens vlees eten, alleen
het beste blieven. Afblijven, zou
ik zeggen, hier met de koeien!
Ze horen in ons landschap en
dus in onze stoverij.’ (LC)

Bronnen: Boerderij (Bo), Nieuwe oogst (NO), Leeuwarder Courant (LC), Vrouw (Vr), Agrarisch Dagblad (AgD),
Proef (Pr), HI Plus! (Hp), Melkveebedrijf (Mb), Algemeen Dagblad (AD), Plattelandspost (Pp), Boer&Tuinder (B&T)
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