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K O E I E N B L O E M P J E S

NRM-kampioene wint weer in Lochem, familie Bouwmeester grijpt vier titels

Heidi zet zegetocht voort
Regerend NRM-vaarzenkampioene Holbra Heidi 2 maakte in
Lochem als verse tweedekalfskoe haar comeback in de keuringsring. Ze won overtuigend de middenklasse. Rietje 77 prolongeerde
de seniorentitel roodbont, familie Bouwmeester won vier prijzen.
tekst Florus Pellikaan
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Annemien 26 (v. Red Glory), kamp. midden
Prod.: 2.01 323 7390 4,90 3,82 lw 101

Holbra Heidi 2 (v. Bolton), kamp. midden
Prod.: 2.01 409 12.765 4,33 3,51 lw 108

et was exact twintig jaar geleden
dat de eerste fokveeshow in Lochem
plaatsvond. Nadat twee jaar geleden de
keuring eenmalig moest worden afgelast
vanwege te weinig deelnemers, stonden
er in de catalogus van de achttiende editie weer ‘gewoon’ 118 koeien.
De roodbonten waren in Lochem in de
meerderheid, maar de beste koe van de
keuring was zwartbont. Regerend NRMvaarzenkampioene Holbra Heidi 2 (v. Bolton) van Gerrit en Alie Holmer uit Laren
maakte opnieuw haar opwachting. Heidi
had zes weken voor de keuring voor de
tweede keer gekalfd. Ze miste daardoor
nog een fractie ribdiepte, maar de subliem
aangehechte, fraai beaderde uier en het
kwaliteitsrijke beenwerk compenseerden
dat ruim. Heidi was voor jury en publiek
daarom de onbetwiste kampioene.
Möhoeve Sonni 282 benaderde Heidi nog
het dichtst. De fraaitypische Harlequindochter moest het ’s morgens nog doen
met een 1c-plek, maar de pauze was de
telg van Henk, Herbert en Lammert Blikman uit Ruurlo goed bekomen. De uier
was beter gevuld, maar vooral vanwege
meer capaciteit was ze de concurrentes in
de strijd om het reservelint de baas. De
spijkerharde Holbra Jaylo (v. Jenny-Lou) van
Holmer en de fijntypische Möhoeve Sonni
328 (v. Talent) van Blikman moesten daarom hun stalgenotes voor laten gaan.

Dubbelslag voor Bouwmeester

Utah (v. Champion), kamp. senioren
Prod.: 4.04 309 11.644 3,63 3,23 lw 101
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De categorie zwartbonte senioren bestond uit slechts één rubriek en de beste
vier koeien lieten zich gemakkelijk indelen in twee duo’s. Venus (v. Merchant) van
Henk, Joke en Henry Bouwmeester uit
Lochem en Holbra Petra (v. Morty) van opnieuw familie Holmer waren voorzien
van veel hardheid in het bot en hoogte in
de achteruiers. Het jeugdig ogende duo
was gezien de leeftijd echter onvoldoende

uitgegroeid. Het jurykorps zwartbont, de
broers Johan en Adrion van Beek, koos
daarom voor het andere duo: de uitgebalanceerde stalgenotes Utah (v. Champion)
en Bons-Holsteins Ella 129 (v. Bonatus) van
familie Bouwmeester. Vanwege wat meer
ontwikkeling en showuitstraling greep
de in Frankrijk geboren Utah uiteindelijk
het kampioenslint.
Bij de vaarzen kwam er in de finale onverwacht een herkansing voor Meta 26 van
Harm, Jenny en Dirk Meuleman uit Laren, die ’s morgens nog 1c liep. Door meer
melk in de uier schaarde de harmonisch
gebouwde Lucky Mikedochter zich terecht bij de beste drie, maar de uier was
niet zo vast aangehecht als die van Tetje
30 (v. Support) van Jeroen Brinke uit Borculo en Nijkamp K Martha 350 (v. Burberrys) van familie Bouwmeester. De jeugdig
ogende Martha verwees vanwege meer
upstanding, hardheid en een nog compactere uier de malse en goed bewegende
Tetje naar de reservestek.

Show versus functionaliteit
Daar waar de zwartbontjury graag show
in een koe wilde zien, kozen de roodbontjuryleden Henry ten Have en Jan Hoegen
voor functionaliteit. Dat bleek vooral in
de oudste rubriek roodbont, die vanwege
de tijd door de zwartbontjury werd geplaatst. De broers Van Beek kozen voor
de uitstraling en de ontwikkeling van
Möhoeve Laurona 4 (v. Tribute) van familie
Blikman. In de finale haalden Ten Have
en Hoegen echter 1b Rietje 77 naar voren
vanwege haar bewezen levensduur. De
twee keer vaker gekalfde Stadeldochter
van Ewald Schut en Wilja Oudenampsen
uit Harfsen toonde veel kracht in haar
diepe skelet, maar zonder slijt was ze
niet meer.
Rietje versloeg uiteindelijk niet alleen
Laurona, maar gaf ook het nakijken aan

de fraai gebouwde Marietje 98
(v. Classic) van Jopie en Willemien Kloosterboer en Marco
Egberink uit Geesteren en Nijkamp Antje 234 (v. Sure) van
familie Bouwmeester. Met
veel kwaliteit in het bot en
een vast aangehechte uier
stond Antje sterk, maar zij
had drie keer minder gekalfd
dan Rietje. De Stadeldochter
prolongeerde daarom haar seniorentitel met Antje als secondante.

Oud-kampioenes
In de middenklasse traden
meerdere eerder succesvolle
koeien aan. Zo gooide de reservekampioene vaarzen van
2010, Maartje (v. Red Roulette)
van Hennie Harkink en Hans
Sleumer uit Lochem, haar capaciteit en parallelle stap in de
strijd. Marijke 72 (v. Classic) van
Frederik-Jan en André Ordelman uit Gelselaar won vorig
jaar in Markelo vanwege haar
vast aangehechte en fraai beaderde uier. Ook nu was ze op
dat punt onverslaanbaar en ze
combineerde dat met een fraai
gelijnd frame.
Toch moesten deze koeien het
hoofd buigen voor de functioneel gebouwde en ruim stappende Annemien 26 (v. Red
Glory) van Bert-Wim en Gera
Hofmeijer uit Lochem. De jury
zag daarbij de wat ruime
speenplaatsing onder de hoog
aangehechte uier door de vingers. Marijke 72 werd reservekampioene.
Bij de vaarzen had de jury de
keuze uit totaal verschillende
dieren: de jeugdige, zeer goed
geuierde, maar voorzichtig
stappende Lies 82 (v. Classic)
van familie Diersen uit Varsselder, haar functioneel gebouwde en wat royaal geuierde stalgenote Leentje 3101 (v.
Classic) en de fraai gewelfde
’t Laar Ilona 7 (v. Thunder) van
Harm en Dineke Ludden uit
Almen. Geheel in lijn met de
beslissingen eerder op de dag
koos de jury voor de functionele Leentje. Ilona kreeg de
reservetitel. l
Kijk voor een videoverslag op
www.veeteelt.nl

Hein in ’t Hout,
varkenshouder
te Veendam:
‘Nederland haalt te veel kalveren uit Polen, Litouwen en
Ierland. Dat moet je niet willen, want dat levert extra
gezondheidsrisico’s op en dat
is structureel ongewenst. Gesleep met dieren door heel
Europa ligt maatschappelijk
ook nog eens erg gevoelig.
De sector moet daarmee stoppen, anders komt de overheid geheid met maatregelen.’ (Bo)

Wilma Nanninga,
journalist van De Telegraaf:
‘Ik hou niet van nep. Boer
zoekt vrouw is ook boerenbedrog.’ (Vg)

Gerrit de Groot,
melkveehouder
te Herwijnen:

Henk Damhuis:
‘Jazeker, Aaltje 154 krijgt elk
jaar kalfjes. Eén van haar stiertjes is zelfs gekocht door een
inseminatiebedrijf. Dudam Surprise heeft al ruim twintigduizend nakomelingen. Het is een
gewilde stier.’ (hP)

Jeroen van Maanen,
melkveehouder te Zeewolde:
‘De tulp als nationaal exportsymbool kunnen we afschaffen.
Die is wel mooi, maar presteert
niks. Voortaan gebruiken we dé
Geertje, mooi mét resultaat:
Geertje 289, het icoon van
duurzaamheid. Wie haar niet
mag, heeft geen verstand van
koeien.’ (Bo)

Eelco Zandvliet,
melkveehouder
te Langezwaag:

‘We zoeken koeien met capaciteit, die een berg voer op
kunnen. Dan kom je snel bij
stieren die je ook in het vaderbeeld op fokveedagen ziet.’
(Bo)

‘Stieren die hoog beginnen en
daarna zakken hoef ik niet. Ik
heb liever de stieren die wat
gewoon van start gaan en zich
langzaam verbeteren. Die geven meestal de laatrijpe koeien
die ik wil.’ (Hp)

Tom Vernooij,
melkveehouder te Rossum:

Anne Kalsbeek,
melkveehouder te Terherne:

‘Koop wat nodig is in de stal.
Goede benen, meer vlees,
meer karakter, ieder heeft zijn
wensen. Niet de aanbieder,
maar de veehouder kan kiezen. De mooie plaatjes in folders zijn heel wat anders dan
de dieren op stal.’ (Bo)

‘Voldoende productie is altijd
belangrijk, maar dat geldt na
2015 nog meer. Dat moet niet
ten koste gaan van de gehalten.
Zeker eiwit wil ik op hetzelfde
niveau houden. Ik verwacht dat
eiwit belangrijk blijft voor de
melkprijs.’ (Bo)

Jos Hooijer,
voorzitter NVO:
‘De NVO had een bepaald
imago en hoewel dat inmiddels sterk verbeterd is, moet
het nog beter. We zullen ons
opbouwend kritisch opstellen.
Dat proberen we via onze
communicatie over te brengen.’
(Mm)

Henk Damhuis,
melkveehouder te Losser:
‘Normale koeien leven gemiddeld maar zo’n zeven tot acht
jaar. Aaltje 154 is nu veertien
jaar oud, je kunt haar vergelijken met een honderdjarige.’
(hP)

Jacobus Eppinga,
melkveehouder te Sondel:
‘Een breed kruis is enorm belangrijk. Die koeien staan veel
gemakkelijker op en hebben
minder problemen bij het afkalven.’ (Bo)

Gerwin Cnossen,
klauwverzorger
te Luinjeberd:
‘De gesteldheid van de klauwen
is een afspiegeling van de algehele gezondheid van de kudde.
Klauwproblemen zijn het gevolg
van slecht management.’ (Mm)

Evert Korenberg,
bedrijfsboer Landbouwsluis
te Genemuiden:
‘De genomicstechniek verpest
veel voor ons fokkers. Voorheen
gingen de stiertjes voor 2000
tot 3000 euro wel weg, maar nu
laten de ki’s de kalveren liggen.’
(Mm)

Gerbert Engelen,
melkveehouder
te Grashoek:
‘Als de familie achter de stier
goed is, en het uiterlijk van de
stier, dan kan er eigenlijk niet
veel mis gaan. Dat ervaren wij
nu al vele jaren op ons melkveebedrijf.’ (Bo)

Hartger van Veldhuisen,
voeradviseur
P. Bos veevoeders
‘Mijn vroegste herinnering aan
koeien? Het melken in de polder aan de weidewagen, terwijl
we fuiken in het water hadden
liggen. De vele weidevogels die
je dan zag en hoorde. En dat we
met een aantal bussen melk en
een bus vis weer naar huis gingen.’ (Vf)

Bronnen: het Parool (hP), Boerderij (Bo), Varagids (Vg), HIPlus! (Hp), Melkveemagazine (Mm) en V-focus (Vf)
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