K E U R I N G

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

Oostmalle gingen beide keuringscoryfeeën op herhaling.

naar de tweede plek en haalde ze de titel mooiste uier bij
de roodbontvaarzen alvast
binnen. Een eindzege was
voor Liesbeth een brug te ver,
zo beslisten de juryleden via
hun puntenbordjes. De Metallicadochter kreeg 33 punten en eindigde zo op gelijk
niveau met Blitzdochter
2271. Tussenkomst van arbiter Addy Moree leverde 2271
de reservestek op. Het lint
ging met 34 punten nipt naar
Karin.

tekst Annelies Debergh

Nog een keer Nora 65

8376 de Blier en Nora 65 opnieuw in titelrollen op Antwerpse provinciale

Terugkerende kampioenen
Bij de zwartbonte en roodbonte koeien lieten respectievelijk
Goldwyndochter 8376 de Blier van Patrick Van Hoof uit Mortsel
en Nora 65 van Jos Buyens uit Gierle weer van zich spreken. In

B
Nora 65 (v. Sputnic),
kampioene koeien roodbont
Productie: 6.06 345 9451 4,82 3,53 l.l.

Iltanne (v. Goldwyn),
kampioene vaarzen zwartbont
Productie: 2.00 184 4923 3,75 3,01 l.l.

ij de oudere koeien leek de fokdag
in Oostmalle bijna tot in de reservelinies een kopie van de voorgaande editie. De oud-kampioenen rood- en zwartbont van 2010 verschenen opnieuw in
glansrollen. In de wandelgangen rond
de keuringsring circuleerde al vroeg in
de ochtend de naam van 8376 de Blier als
voorspelde winnaar van de Antwerpse
provinciale. De Goldwyntelg van Patrick
Van Hoof en Lut Boonen uit Mortsel –
die eerder op de dag al halfzus Ilse uit de
stal van Alfons Hoefkens uit Kontich van
reekswinst weerhield – gaf vorig jaar al
haar visitekaartje af met haar showrijke
lijf. De gerekte bouw, hoogtemaat en
goede balans vormden ook dit keer het
handelsmerk van de keuringsvedette.
Voor de jury bestond na de beoordeling
van de reeksen geen twijfel meer: met
vier keer twaalf punten kwam het kampioenslint om de nek van de Goldwyndochter. De rijkelijk met aders bezette
en sterk opgehangen melkklieren van de
fraaie Lotte (v. Instinct) van Jan Kinschots
uit Meer konden aan de finale beslissing
niets veranderen. Het uierplaatje en balansrijke skelet leverden Lotte wel het
reservelint en de titel mooiste uier op.

Koen Truyen meermaals aan zet

8376 de Blier (v. Goldwyn),
kampioene koeien zwartbont
Productie: 5.00 156 8260 3,58 2,98 l.l.

Ook over de overige plaatsingen bij de
reekswinnaars onder de senioren leek de
jury het aardig eens. Zo eindigde de jeugdige en jonge Classicdochter Wanda van
Koen Truyen uit Bevel – vorig jaar reservekampioene bij de zwartbontvaarzen –
op een verdienstelijke derde stek, gevolgd door Dahlia, een Outsidedochter
uit de stal van Van Hoof. Het gevorderde
lactatiestadium speelde niet alleen Dahlia, maar ook Samuelodochter Sinia van
Truyen parten om een hogere positie te
bekleden.
Waar stal Hoefkens bij de koeien gering

in beeld kwam, deed ze dat bij de vaarzen des te meer. Met Domaindochter
Lena en Goldwyntelg Iltanne hield de familie Hoefkens twee ijzers in het vuur
van de finale. Haar fraaie en jeugdige
bouw combineerde Iltanne met veel rek
en een kwaliteitsvolle en hoog gedragen
uier, waardoor ze vóór Lena eindigde.
De krachtige Quilove Joke van Quirijnen
Dairy Farm uit Merksplas was een vaars
van een heel ander kaliber. De kracht en
breedte brachten de dochter van een
zelfgefokte Tributezoon vóór Fieke (v. Samuelo) van Koen Truyen uit Bevel. Meer
finesse en showtype was dan weer te vinden in het kopduo van de derde reeks
vaarzen. Daar stond Diamant Berny (v. Mr
Burns) van Guy en Koen Op ’t Roodt uit
Olen vóór stalgenote Diamant Serum (v.
Decker) op basis van haar extra stijl en
de ruime, balansrijke bouw.
In de toekenning van de scores leek de
jury het opvallend eens. Met vier keer
twaalf punten scoorde Iltanne van de familie Hoefkens het kampioenslint, gevolgd door de unaniem verkozen secondante Diamant Berny van Op ’t Roodt.
Meerdere keren stuurde Koen Truyen
zijn gezanten uit. Zo zette nummer 2271
– een dochter van Jordanzoon Blitz –
haar beste beentje voor bij de roodbontvaarzen. De lengte in haar jeugdige lijf
en de krachtige tred brachten de Blitzdochter in eerste instantie voor Lichtblicktelg Karin van Louis en Wim Keysers
uit Zoersel. Karin was groot en gerekt en
stapte rustig maar zelfverzekerd door de
ring.
In Liesbeth (v. Metalllica) van Elisabet Van
Dijck was eveneens een waardige titelkandidaat te bespeuren. Onder haar gerekte lijf was een hoog en vast opgehangen, kwaliteitsvolle uier te zien. Met die
uiertroeven stuurde ze Faberdochter Jordana van de familie Keysers in de rubriek

Meer overeenstemming in de
punten was er in de seniorenfinale roodbont. Daar trok
Classicdochter Linsy van Leo
en Jim Pluym uit Lille ten
strijde met haar mooie lengte, haar fijne beenwerk en
haar prima uierkenmerken.
Linsy domineerde in een
reeks die bulkte van het Classicbloed. Zo ging de Classic
van Pluym voor op halfzus
6331 van Truyen.
Individuele kwaliteit, maar
minder uniformiteit was te
zien in de daaropvolgende
reeks. Zo stak de jury met
Bernadette (v. Pickel) en Nelia
(v. Glacier) – twee pupillen
van Roger Weymiens uit
Rumst – in op twee uiteenlopende kopkoeien. De macht
in het front en de hogere achteruier lieten de weegschaal
overhellen in de richting van
Bernadette. Met meer melk
in de uier was in de loop van
de finale in de namiddag het
verschil tussen beide koeien
nog duidelijker te zien.
In de laatste reeks roodbonte
koeien trad oud-kampioene
Nora 65 (v. Sputnic) van Jos
Buyens uit Gierle aan. De imposante gloedrode koe kreeg
concurrentie van Wlos (v. Stadel), opnieuw een gezant van
stal Weymiens. Het goed bewaarde lijf en uierplaatje van
Nora 65 had ook in de finale
veel voorstanders. Met drie
keer twaalf en nog een keer
acht punten behaalde de
Sputnictelg de kampioenszege. In haar kielzog eindigde
de showrijke Pickeltelg Bernadette. l

Ben Nijhof,
melkveehouder met robot
te Schuinesloot:

Zef Soogelee,
zoogkoeienhouder
te Ransdaal:

‘We vinden dat koeien in de
wei horen, het zijn toch graasdieren. Het is beter voor het
beenwerk en de klauwen. We
hebben ook minder loonwerkkosten aan zodebemesten en
inkuilen. En straks een dikke
plus voor weidemelk.’ (Bo)

‘Mijn koeien hebben een goed
leven gehad.’ (VN)

Tonny Koekkoek,
foktechnisch medewerker
CRV:
‘Eigenlijk is het ontdekken van
een bijzondere fokfamilie het
leukste aspect van mijn werk.
Er is niks mooiers dan onverwacht een fokfamilie te zien
bovendrijven bij enthousiaste
melkveehouders.’ (Bo)

Hilbrand Korver,
melkveehouder
te Nederhorst den Berg:
‘Melkveehouders beschouwen
stiertjes voor de vleesveehouderij vaak als afval. Maar dat is
dubbel dom, want de vleesveehouderij gebruikt ook nog eens
veel melkpoeder.’ (Mm)

Albert Prins:
‘Ik insemineer altijd zo vroeg
mogelijk in de tocht. Vrouwelijke zaadcellen zwemmen langzamer, maar ze houden het langer vol. Het kost me gemiddeld
drie rietjes per drachtigheid,
maar met gesekst sperma heb je
dat aantal ook nodig en dat is
dubbel zo duur.’ (agd)

Ben Nijhof:
‘Onze koeien kiezen zelf waar
ze het liefst zijn, in de stal of
buiten. Ik ben benieuwd wat de
koe wil, we zullen het deze zomer en herfst zien.’ (Bo)

Ger Koopmans,
lid van de Tweede Kamer:
‘Voor ik naar school ging
’s ochtends molk ik onze veertig koeien. Mijn moeder bracht
me naar school, dat leverde
tijdwinst op. Op een goeie
manier ondernemer zijn, dat
vond ik mooi. Koeien en fokkerijen, daar genoot ik van.
Buiten het boerenbedrijf was
er ook nog een wereld. Ik
werd politiek actief. De boerderij verkocht ik in 1997.’
(dV)

Albert Prins,
melkveehouder te Hasselt:
‘Als ik moet kiezen tussen
een goede koe en een mooie,
melk ik net zo lief een mooie.’
(agd)

Wim van der Voet,
kaasmaker te Molenaarsgraaf:
‘Ik ben helemaal gek van kaas.
Ik eet het de hele dag door. Ik
houd van alle kazen.’ (LC)

heeft. Hij koopt hem om eraan
te verdienen. Of het dier nu op
drie of vier poten staat en binnen of buiten loopt, maakt hem
niet uit. Daarom verkoop ik mijn
vlees direct aan de klant.’ (VN)

Hal Herzog,
psycholoog:
‘Voeg aan alle morele en
gezondheidsargumenten tegen
vlees de jakkesfactor toe, en je
zou denken dat mensen heel
eenvoudig van vlees zijn af te
krijgen. Maar dat zie je verkeerd. De campagne om vlees
eten te moraliseren is grotendeels mislukt.’ (Wh)

Ronnie Tjoonk,
melkveehouder te Rekken:
‘We kunnen als melkveehouderij niet blijven wijzen naar de
intensieve veehouderij als het
gaat om het gebruik van antibiotica. Ook koeienboeren zullen
hun verantwoordelijkheid moeten nemen.’ (Mm)

Hal Herzog:

Koos van Zomeren,
schrijver:
‘Wat zien de koeien in de boer,
in de mens? Een koe levert ons
tienduizend liter melk, maar een
kalfje heeft er maar vijfhonderd
nodig. Wij jagen die koe dus
zo’n twintig keer over de kop en
creëren dus een gigantisch kalf.
Ik schreef toen: wij nemen haar
melk, wij zijn haar onbegrijpelijke kinderen. Met dat zinnetje
was alles gezegd over de koeien.’ (HP)

‘In morele zin hebben de pogingen van dierenbeschermers om
het welzijn van boerderijdieren
te verbeteren de consumptie
van vlees ironisch genoeg meer
in plaats van minder verteerbaar
gemaakt.’ (Wh)

Gerbert Oonk,
melkveehouder te Neede:
‘Burgers en consumenten hebben een hang naar nostalgie, ze
zien nog liever een aangebonden koe dan een grote ligboxenstal. Ze realiseren zich niet
dat de stallen ook groter zijn geworden door het verbeterde
welzijn. Ik vind het begrip megastal dan ook onzin.’ (Mm)

Zef Soogelee:
‘Er is geen enkele handelaar die
vraagt hoe de koe het gehad

Bronnen: Boerderij (Bo), de Volkskrant (dV), agd.media (agd), Leeuwarder Courant (LC), Vrij Nederland (VN),
Melkveemagazine (Mm), HP/de Tijd (HP), We aaien ze, we haten ze, we eten ze (Wh)
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