keuring

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

Van der Ploeg met twee kampioenstitels grootverdiener in Oenkerk

Friese titel voor Adema
De provinciale Veekeuring Fryslân had dit jaar geen klagen over
de kwaliteit van de koeien. Het zorgde voor spannende finales
en puike kampioenes met in de hoofdrol seniorenkampioene
Foekje én de pupillen van Van der Ploeg.
tekst Florus Pellikaan

Wiersma 5100 (v. Duplex),
kampioene vaarzen
Prod.: 2.06 213 7760 3,30 3,14 lw 140

R Adema 816 (v. Mr Sam),
algemeen kampioene
Prod.: 4.02 348 15.438 3,79 3,44 lw 143

D

e laatste zomerkeuring of de eerste
winterkeuring? Tot welk keuringsseizoen Veekeuring Fryslân precies
behoort, is eigenlijk niet zo relevant,
belangrijker is dat de kwaliteit op de
provinciale show dit jaar erg hoog was.
Achter in de rubrieken viel er weliswaar
wat ondereind te bespeuren, maar zeker op de eerste drie posities van iedere
reeks stonden gemiddeld genomen goed
geuierde framekoeien.
In de breedte gold dat het meest voor de
middenklasse. Maar liefst twaalf koeien
vochten om een plek bij de beste vier in
de finale. De twee stalgenoten Foekje 150
(v. Lheros) en Anita 54 (v. Goldwyn) van
Sietse en Pieter Talsma uit Warga slaagden erin een finaleplek te bemachtigen.
De stijlvolle Foekje won vorig jaar de
vaarzentitel en opnieuw waren haar
jeugd, bovenbouw en vast aangehechte
uier sterke wapenfeiten. Anita was met
haar bijzonder hoog en vast aangehechte
melkklier in uier nog imponerender en
ze beschikte eveneens over veel jeugd.
Wat betreft beenwerk was Foekje juist
weer de beste van de twee.

Onbetwiste kampioene

Foekje 112 (v. Talent),
kampioene oud
Prod.: 5.00 408 13.566 4,51 3,52 lw 101

Maar alle inspanningen van het duo ten
spijt, in capaciteit konden ze niet op tegen de twee concurrentes die er uiteindelijk met de prijzen vandoor gingen.
Zuid-Ooster Harmke 319 (v. Classic) van
Oene, Wouter en Jeroen Dolstra uit Oosterstreek en R Adema 816 (v. Mr Sam) van
Tiede en zijn zonen Grietzen, Frits en
Mark van der Ploeg uit Warga toonden
zich vlot stappende, imponerende framekoeien. Beide waren lang, uitgebalanceerd en voorzien van harmonische
overgangen. Adema had gezien haar zesjarige leeftijd eigenlijk beter bij de senioren gepast, maar voor haar succes maakte het geen verschil. Ze was niet alleen

superieur in frame vanwege nog net iets
meer welving dan Harmke, ze had ook
een nog hogere achteruier. In combinatie met een prima stap was Adema de
onbetwiste kampioene. Vorig jaar won
Adema nog de reservetitel in Oenkerk en
in 2008 was ze al vaarzenkampioene. Later op de dag voerde ze ook de winnende
bedrijfsgroep aan.
Ook bij de vaarzen zorgden de beste drie
van alle vier de rubrieken voor een spannende kampioenskeuring. Bij het beste
viertal schaarde zich brutaal de net tweejarige HBC Alexander-Daydream van Schep
Holsteins uit Zandhuizen. De jeugdige
Alexanderdochter sprak door harmonische overgangen aan in zijaanzicht,
maar gelet op de achteruierhoogte en de
korte stap, kwam de show nog net te
vroeg voor de veelbelovende vaars.

Winnaars uit bekend geslacht
Danillodochter Jeltje 35 van Marc Ossendrijver en Annemarie de Vries uit Nijega
mocht ook plaatsnemen tussen de beste
vier vaarzen. Jeltje sprak met name aan
door haar foutloosheid. Ze beschikte
over een evenredig frame, een goede
kruisconstructie en een parallelle beenstand. Alleen had Jeltje net niet de keuringsvorm en bloei van de overige twee
titelkandidaten die beide stammen uit
een bekend geslacht. Hemrik Holstein Oslo
29 van Brand-Jan de Haan en Gea de
Vries uit Hemrik is een Goldwynkleindochter van de vermaarde fokkoe Oslo
(v. Juror). Ze combineerde melktype en
kracht, had een lange uierbodem en een
overtuigende stap. Haar tegenkandidate
was de stijlvolle Wiersma 5100 van opnieuw Van der Ploeg, dit keer uit de stal
in Ureterp en afkomstig uit de familie
van Blackstorm. De Duplexdochter was
niet alleen stijlvol, ze showde ook een
fraai front, een vierkante en hoog opge-

hangen uier en veel kwaliteit
in het spronggewricht met
iets platte klauwen. Vanwege
meer lengte in de nek verkoos de jury uiteindelijk
Wiersma tot kampioene, Oslo
werd haar secondante.
De seniorenklasse bleef door
een hoge leeftijdsgrens beperkt tot slechts twee rubrieken, waarbij van meet af aan
duidelijk was dat de strijd om
het goud ging tussen de beide
rubriekswinnaressen. Vanuit
de eerste reeks was dat Foekje
112 (v. Talent) van de familie
Talsma, die in bloedvorm
verkeerde. Ze combineerde
kracht en melktype op ideale
wijze, beschikte over veel
kwaliteit in bot en vel en een
lange en brede uier.

Keuringsvorm
De oudste rubriek werd gewonnen door Hiltje 357 (v.
New Jersey) van familie Altenburg uit Koufurderrige.
Hiltje was tien jaar oud en
maar liefst voor de zevende
keer aanwezig op Veekeuring
Fryslân. Hiltje blonk uit in
capaciteit, breedte in het
front en kruisconstructie. Jos
Knoef, die samen met Julien
Hautvast, Gerrit de Groot en
Peter Honingh het jurykorps
vormde, twijfelde als fan van
oude koeien nog heel even,
maar koos toch voor de perfecte keuringsvorm van Foekje. Hiltje werd reserve.
Al in de rubriek en later ook
in de finale moesten Jeltje van
Jacobus Eppinga uit Sondel
en Sjoukje 288 van Durk Zandstra uit Tieke het hoofd buigen voor Foekje. Zowel Jeltje,
een in Duitsland geboren
proefstierdochter van Zabing,
als Designdochter Sjoukje
showden met overtuiging
fraaie frames en een mals
melktype. Jeltje kon in uier
en Sjoukje in benen echter
niet op tegen de kampioene.
De strijd om het algemeen
kampioenschap was na afloop nog niet op voorhand
beslist. De juryleden bekeken
de drie kampioenen nogmaals grondig en kozen uiteindelijk voor de capaciteit
en potentie van Adema. l

Arjen Boer,
biologisch melkveehouder
te Enumatil:
‘De blaarkop is een makkelijke
koe, die hier in het landschap
thuishoort.’ (NO)

die meer dynamiek heeft dan
de agrarische. Dat is zeer in
strijd met het beeld dat de mensen hebben. Bij boeren denken
ze aan klompen en hooivorken.
Een beeld dat overigens door
bedrijven als FrieslandCampina
wordt onderhouden via de
melkpakken.’ (agd)

Roelof van den Berg,
vee-exporteur:

Aalt Dijkhuizen,
voorzitter raad van bestuur
Wageningen UR:
‘Ik ben geboren en getogen
op een melkveebedrijf en gek
op koeien en kan er juist van
genieten als ik ze in de wei zie
lopen. Maar als je als boer in
een toenemende internationale concurrentie steeds maar
weer extra kosten zelf moet
dragen, zijn straks niet alleen
de koeien uit de wei, maar
ook de boeren uit het land.’
(NO)

‘De Nederlandse veesector
heeft een enorme inspanning
geleverd om blauwtong onder
de knie te krijgen. Dat heeft
veel kosten met zich meegebracht. Maar de belangen van
de kalversector wegen blijkbaar
zwaarder. Het moet mogelijk
blijven goedkope kalfjes te importeren. Daarmee worden we
gedegradeerd tot het afvalputje
van de EU.’ (agd)

‘Ik heb nergens een grotere hekel aan dan aan een zieke koe.
Dat kost geld en arbeid.’ (NO)

‘Het inteeltprobleem is een
doorlopende strijd tussen vooruitgang in het fokdoel en
bloedvernauwing.’ (HI)

Thie Schiphouwer,
recordmelker te Benneveld:

Marente de Moor,
schrijfster:

‘Je hebt het krachtvoer in het
land liggen.’ (agd)

‘Volgende maand wordt in
Utrecht de kunstbeurs gehouden, vier dagen lang. Kunst is
het, of, nog liever: art. En reken
maar dat die winkels (gallery’s)
geen last hebben van de crisis.
Koeienschilderijen, bronzen trekpaarden, dikke dames in keramiek vliegen over de toonbank… wat houdt het platteland
toch van het dikke.’ (VN)

‘Ondanks dat het ras vaak
vergeten wordt, is de mrij nog
altijd erg goed in saldo. Het
heeft niet de hoogste productie, maar bedrijven met een litertje minder scoren vaak wel
beter in financieel resultaat.
Met het mrij-vee is het makkelijk werken en het is sober in
gebruik.’ (Bo)

Rudy Rabbinge,
hoogleraar Duurzame ontwikkeling in Wageningen;
‘Er is geen sector in Nederland

‘Grote dierstromen zijn een constant gevaar voor de diergezondheid in Nederland. Daarom
is het belangrijk om maximale
veiligheid in te bouwen.’ (agd)

Jan Huitema,
beleidsmedewerker bij het
Europees Parlement:
‘Meer en meer voel ik de behoefte om bezig te zijn met
concrete arbeid, waar je direct
resultaat ziet van je werk. Koeien melken en voeren bijvoorbeeld.’ (LC)

Arjen Boer:

Gerbrand van Burgsteden,
sire-analyst Alta Genetics:

Bertus Kerkmeijer,
melkveehouder te Wesepe:

Toon van Hoof,
bestuurder LTO Nederland:

Aalt Dijkhuizen:
‘Als meest kansrijke melkveebedrijf van de toekomst acht ik
een doorgroei na het quotumtijdperk noodzakelijk naar 100
tot 150 koeien met een productie van 10.000 kg of meer.’
(NO)

Frits van der Schans,
teamleider CLM:
‘Boeren die in de media roepen
dat de koe het veel beter heeft
in de stal en dat zuivelvoormannen zich niet met hen moeten
bemoeien, snap ik niet. Zij hebben er toch geen last van als
hun collega’s weiden? Natuurlijk mogen zij hun mening geven, maar ik vraag me af of het
verstandig is het van de daken
te schreeuwen. Dat brengt het
maatschappelijk draagvlak van
de hele sector in gevaar.’ (NO)

Ronald Goderie,
bioloog:
‘Het oerrund was een icoon
voor Europa. Niet voor niets
veranderde oppergod Zeus in
een stier om Europa te veroveren.’ (Lh)

Bertus Kerkmeijer:
‘De mrij-koe is niet meer de koe
van 25 jaar geleden, waarop velen holsteinstieren hebben gebruikt. Ze is meegegaan met de
tijd en verder ontwikkeld. Met
name de uiers zijn verbeterd. Ik
ben van mening dat de mrij de
concurrentie met buitenlandse
rode rassen goed aan kan.’ (Bo)

Bronnen: Nieuwe Oogst (NO), Holstein International (HI), agd (agd), Boerderij (Bo), Vrij Nederland (VN), Leeuwarder
Courant (LC), Levende have (Lh)
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