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Van der Wekken scoort voor derde maal op rij de juniorentitel in Noordeloos

Abonnement op vaarzentitels
Met één koe afreizen naar de keuring en terug naar huis met de
hoofdprijs. Nico en Lianne Bons uit Ottoland zetten in Noordeloos een bijzondere prestatie neer. Hun Gibsondochter Aaltje 69
veroverde de tiende Piet Ponsprijs: de algemene titel op de ZuidHollandse wintershow. Teus van Dijk greep het seniorengoud.
tekst Tijmen van Zessen

Wekken-Holstein Guurtje 280 (v. Goldwyn),
kampioene vaarzen
Prod.: 2.00 97 3021 3,96 3,48 lw 108 l.l.

Bons-Holsteins Aaltje 69 (v. Gibson),
algemeen kampioene
Prod.: 4.04 119 4910 5,58 3,32 lw 112 l.l.

Wilhelmina 401 (v. James),
kampioene oudere koeien
Prod.: 5.05 297 15.054 3,80 3,54 lw 141

V

oor de derde keer op rij kreeg hij
het voor elkaar. Cees van der Wekken uit Maasdam legde opnieuw beslag
op de vaarzentitel van de wintershow in
Noordeloos.
Na Guurtje 270 en Carla 106 was het nu
de beurt aan Wekken-Holstein Guurtje 280.
Voor zover het trouwe publiek van de
FVZH-show tijdens voorgaande edities
nog durfde te speculeren over toevalstreffers, met de juniorentitel van editie
2011 nam fokstal Van der Wekken alle
twijfel weg. Niet in de laatste plaats omdat de fraai gelijnde Goldwyndochter
wist af te rekenen met de vaarzenkampioene van Hoornaar, Margriet 333, ook een
Goldwyndochter. Margriet 333, van Wout,
Wouter en Daniël de Bruin uit Giessenburg kwam zeker niet minder sterk voor
de dag dan tijdens de fokveedag in Hoornaar. Ze bezat een goede achteruier, een
harde bovenbouw en een passende kruisconstructie.
Guurtje kreeg haar titel zeker niet cadeau, maar bleef staande dankzij vloeiende overgangen in haar jeugdige frame
en een vaster aangehechte vooruier.
Haar achteruier was breed en hoog aangehecht – ze won ook het uierkampioenschap bij de vaarzen – en ze stapte kordaat op parallel geplaatste benen.
Guurtje was stalgenote Wekken-Holstein
Carla 109 (v. Hole in One) de baas, met
name vanwege die iets bredere achteruier. De zeer complete Hole in Onedochter imponeerde met sterke benen en was
in haar botstructuur wat fijner dan de
Roumaredochter Frida 18 van Jaap en Adwin Swank uit Nieuw-Beijerland. Frida
toonde imposante hoogte- en lengtematen en een hoge achteruier met een sterke ophangband. Ina 25 (v. Stormin Norman) mengde zich in de strijd met een

kwaliteitsvol frame en een vast aangehechte uier. De pupil van Cees de Groot
uit Zoetermeer kwam met name in haar
benen – ze oogden aan de kromme kant
– te kort.

Net een bedrijfsgroep
Zo sterk als Van der Wekken acteerde bij
de vaarzencategorie, zo dominant was
Teus van Dijk in de seniorenklasse. In de
rubriek oudste senioren scheelde het
een haar of er had een kwartet koeien
uit zijn stal op kop gestaan. Het leek wel
een bedrijfsgroep.
De koppositie was voor de regerend
HHH-kampioene Wilhelmina 401 (v. James). Zij presenteerde zich met veel
kracht en kwaliteit in het skelet. Haar
mooi beaderde uier zat strak aangehecht
en ze bewoog zich sierlijk door de ring
op sterke klauwen. Vanwege de fijnere
botstructuur rekende Wilhelmina af
met titelverdedigster en oud-NRM-kampioene Wilhelmina 369 (v. Allen), die uitblonk in lengte en macht. Haar vooruieraanhechting was apart. Dankzij meer
wigvorm en inhoud passeerde ze Wilhelmina 384 (v. Derry), die zich manifesteerde met een surplus aan breedte. Wout de
Bruin verstoorde het kwartet van buurman Van Dijk, nadat jury Jacob Wijnker
Geertje 436 (v. STBVQ Rubens) wisselde
voor de jeugdige Massaildochter Cobi 62.
Het geweld in de seniorenrubriek liet
onverlet dat Jansje 346 (v. Champion) het
Van Dijk nog lastig wist te maken. De
imposante derdekalfskoe van familie
Pellikaan uit Meerkerk kwam voor de
dag met een ijzersterk frame. Jansje
showde haar fraaie wigvorm en ribwelving met verve, evenals haar fijne
uiertextuur. Meer melk had haar uier
niet misstaan en zou de titelkans wel-

licht hebben vergroot. Wijnker koos uiteindelijk voor het
Wilhelminaduo uit de oudste
rubriek en behield zijn voorkeur voor de James.

Revanche na HHH
Lijsje 179 won haar rubriek in
de middenklasse overtuigend.
De Tiamotelg van Arie Wouter en Kees de Groot uit Everdingen combineerde kracht
en kwaliteit en beschikte over
een zeer vast aangehechte
uier. Vanwege meer massa in
haar lange skelet wist ze de
harmonieuze Buiteneind Corrie
293 (v. Goldwyn) van Herman
Scherpenzeel uit Nieuwland
opzij te zetten. Corrie sprak
aan met haar hoge en brede
uier. In de finale ontmoette
ze Geertje 496, een Allendochter van Van Dijk met een vast
en breed aangezette uier.
Het vuurwerk kwam ook in
de middenklasse echter uit
de laatste rubriek. Wageningen
Rieb Ida 640 (v. Goldwyn) en
Bons-Holsteins Aaltje 69 (v. Gibson) duelleerden om de titels.
Ida, eigen aan De Bruin en de
familie Hoeksma uit Westergeest, schermde met haar
magnifiek gevormde uier met
een lange bodem en correct
geplaatste spenen. Ook haar
benen kenmerkten zich door
kwaliteit. Maar er stond geen
maat op Aaltje 69, dochter
van oud-NRM-kampioene Aaltje 49. De Gibsondochter van
Nico en Lianne Bons uit Ottoland paarde melktype aan
kracht en toonde geraffineerd
haar capaciteit in het skelet.
Haar ribwelving streelde het
oog. Met een stevige stap ging
ze trefzeker op haar doel af:
kampioene van de middenklasse. Voor De Bruin restte
zijn tweede reservetitel.
En Bons? Zijn prestatie was
bijzonder: één koe afvaardigen en naar huis met de
hoofdprijs. Want de koek was
nog niet op, ook de Piet Ponsprijs – de algemene titel –
kwam op het conto van de
Gibsondochter. Waarmee ze
revanche nam op Wilhelmina, die haar tijdens de HHHshow nog versloeg. l

Jannetje Koelewijn,
journaliste:
‘Wat de boer niet zo goed
kan, kijken of een koe tochtig
is, kan de stier heel goed. De
stier staat buiten bij de pinken
en bespringt ze zodra dat kan.
Als boer Jelle Draaijer langsloopt, loopt de stier – aan de
andere kant van een ijzeren
hek – snuivend met hem mee.
Dat is het grote nadeel van
een stier: dat hij de boer graag
zou doodmaken. “Rustig maar
jongen”.’ (NRC)

der rekening te houden met
mestafzet en emissies, dan hebben we straks een groot probleem.’ (AgD)

Gerrit Visser,
melkveehouder te Hemrik:
‘Koeien die buiten lopen zijn
toch meestal achttien uur binnen. Dat betekent dat de dieren
het ene deel van de dag op een
harde vloer lopen en dan weer
in het zachte gras. Dat is funest
voor hun poten.’ (AgD)

Adrion van Beek,
melkveehouder te Breda:
‘Ik kick op volle melkglazen.’
(NO)

‘We zien dat melkveehouders
de kalveren een paar dagen langer aanhouden. Dat heeft effect: zonder grote investeringen
zien we een betere kwaliteit van
de kalveren.’ (Bo)

‘Als we twee nakomelingen
van dezelfde stier hebben, dan
doet die het van een Teatske
vaak net iets beter. Typerend
is de zeer goede persistentie.
Het is de kunst om de conditie
goed te houden, maar als dat
lukt blijven ze melk geven.’
(Bo)

Oene Oenema,
hoogleraar Nutriëntenmanagement Wageningen:
‘Ik las laatst een verhaal over
Ids Postma. Die had een stal
voor 300 koeien gebouwd.
Daar staan er nog maar 165
in, maar die is natuurlijk gebouwd om vol te zetten. Als
iedereen gaat uitbreiden, zon-

Christian van Winden,
melkveehouder
te Werkendam:

Hans Kerkhof,
kruisingsadviseur:

Henny Swinkels,
directeur VanDrie Group:

Dirk Stuij,
melkveehouder
te Ottoland:

‘Boer zijn is een mooi beroep.
Boeren is zoiets als het leven:
voor- en tegenspoed. Je kunt
je eraan optrekken. Elke dag
neem je honderd beslissingen.
Wat wil een mens nog meer?’
(NO)

‘Wij vragen ons af waarom er bij
een toenemend gebruik van andere rassen geen Fries-Hollands
wordt gebruikt. Het voordeel is
dat fh er qua kleur en tekening
niet anders uitziet, de koe blijft
zwartbont.’ (Mm)

Aziz Bekkaoui,
kunstenaar en modeontwerper:
‘Melk is een metafoor. Melk
spreekt aan, iedereen kent
het, iedereen heeft het in de
koelkast. Het witte van melk
heeft eigenlijk alle kleuren in
zich, net als zonlicht. Dat symboliseert voor mij de veelzijdigheid van de agrarische sector.’ (AgD)

Jentsje Abma,
melkveehouder
te Jubbega:

Geart Kooistra,
melkveehouder te Ee:

‘De liefhebberij voor fokkerij is
bij veel veehouders toch al weg.
De ki’s hebben die rol overgenomen.’ (NO)

Remko Boom,
hoogleraar Vleesvervangers
in Wageningen:
‘Vlees is zo ontzettend goedkoop, daar valt bijna niet tegen
op te concurreren. Daar kan de
overheid wat aan doen. Maar
het begint ermee dat we zelf
iets moeten maken dat lekker is.
Anders gaat het zeker niet lukken.’ (dV)

‘Uiteraard was ik, zoals iedereen, kapot van de mkz-ruiming
in 2001, ik ben een echte koeienman. De koeien die we nu
hebben zijn nummers, de koeien
van toen vormden onze koeienfamilies. Dat is een groot verschil
tussen toen en nu.’ (FP)

Rinkje van der Heide,
boerin te It Heidenskip:
‘Er kalfde eens een koe. Mijn
man Feike trok er een klein
kalfje af, een mooi klein beestje. Ik liep er voorbij en dacht:
de koe moet kalven en ik trok
er een mooi klein kalfje af. Zo
hadden we er beiden één van
de tweeling afgetrokken, zonder dat we het van elkaar wisten. (Bb)

Henk Angenent,
schaatstrainer en
melkveehouder:
‘Een eigen stier bespaart je natuurlijk de kosten van inseminatie, maar het is levensgevaarlijk.
De stieren lopen gewoon mee
in de melkput. Mijn opa en mijn
vader hebben ooit onder een
stier gelegen; zoiets wens je niemand toe.’ (Aa)

Bronnen: NRC Handelsblad (NRC), Agrarisch Dagblad (AgD), Boerderij (Bo), Nieuwe Oogst (NO), Friesland Post (FP),
De Buurtsboade (Bb), Melkveemagazine (Mm), de Volkskrant (dV), Altijd alert (Aa)
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