K E U R I N G

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

Marie 61 en Klara 186 winnen titels tijdens dertiende wintershow Zwolle

In navolging van moeder
Koeien uit bekende koestammen veroverden de titels in de IJsselhallen in Zwolle. Op de grootste ‘regionale‘ keuring van Nederland zochten de roodbontjuryleden naar robuuste dieren en werd
er niet getwijfeld aan de zeges van Klara 186 en Mariegold.
tekst Jaap van der Knaap

W
Brook Marie 61 (v. Classic), alg. kamp. rb.
Prod.: 2.01 335 9.034 4,55 3,57 lw 124

Dalenoord Klara 186 (v. Talent), alg. kamp. zb.
Prod.: 4.09 351 13.329 4,52 3,63 lw 117

ie twijfelt aan de waarde van sterk
fokkende moederlijnen, zal na
een bezoek aan de dertiende wintershow
in Zwolle zijn mening moeten bijstellen. Diverse kampioenes die zich aan
het eind van de dag midden in de ring
opstelden, kenden moeders die eveneens
op het hoogste podium hadden gestaan.
Neem de zwartbonte vaarzenkampioene
Klumper Etta 5, een gitzwarte Sanchezdochter van Gert Jan en René van der
Haar uit Den Velde. Tijdens de laatste
editie van de wintershow drie jaar geleden behaalde haar Lucky Mikemoeder
dezelfde titel. Etta 5 was ruim ontwikkeld en sprak vooral in zijaanzicht bijzonder aan. De achterspenen hoefden
niet korter, maar toch verdiende ze met
haar hoge achteruier de titel ten koste
van Stouwdamshof Joukje 43. De Alta Aaidandochter van de familie Van ’t Hof uit
Oosterwolde bewoog zich soepel door de
ring en kreeg de reservetitel.

NRM-kampioene wint weer

Mariegold (v. Goldwyn), kamp. midden
Prod.: 2.03 567 13.709 5,03 3,52 lw 107
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Ook bij roodbont waren er voorbeelden
van prijswinnaars uit keuringsvedettes.
Neem Delta Anny, die tijdens de HHHshow al eens in de prijzen viel. De Classicdochter van Hans Puttenstein en Jan
de Groot uit Kamperveen zag nu haar
Spencerdochter Brook Massia-Anny 1 zegevieren bij de roodbontvaarzen. Anny 1
bezat jeugd en imponeerde vooral in
achteraanzicht. In de voorhand was ze
niet breder dan Colette 12, een Lowlands
Royaldochter van Herman en Ria Schrijver uit Terwolde. Colette was nog wat
‘groen’, maar won de strijd om de reservetitel van de goed gebeende GG Anka 54,
een Lowlands Umpiredochter van Dennis Gijmink uit Geesbrug.
Wie ook in het kielzog van haar moeder
prijzen aaneenrijgt, is Brook Marie 61. De
Classicdochter van Puttenstein heeft net

als moeder Marie 55 een NRM-titel op
zak en kalfde recent voor de tweede
maal. Haar ribbenpartij was daardoor
dieper geworden, de uitstraling volwassener. In uierdiepte en aanhechting bood
DOW Hennie 93 (v. Classic) flinke tegenstand in de strijd om het middenkampioenschap. De gerekte Hennie van Wilco van der Waaij uit Vaassen kon niet op
tegen de lichaamsmaten van Marie. De
reservetitel werd haar deel.

500 lactatiedagen
De roodbontjuryleden hechtten in de
rubrieken veel waarde aan koeien met
breedtematen en massa. De stoere Stadeldochter JU Liza 380 van Johan Uenk
uit Nijbroek was daar een voorbeeld van.
Haar lactatiestadium hielp niet mee in
de melkuitstraling, waardoor ze in de finale op de derde plaats belandde. Die
surplus aan melkdrang bezat Kiandochter Inge 44 van de familie van Rossum uit
Nieuw Heeten juist wel. Wat straalde
Inge 44 met haar hoge achteruier en
haar gevulde middenhand en wat stapte
ze fier door de ring. Qua hoogtemaat en
openheid van de rib moest Inge het afleggen tegen Zeedieker Mon-Chri 1 van
Landbouwsluis uit Genemuiden. Overal
waar de Jordandochter verschijnt, strijdt
ze mee om de prijzen dankzij haar melkuitstraling en lange uier, maar meer dan
vijfhonderd lactatiedagen werkten nu
niet in haar voordeel. Toch won MonChri zowel de senioren- als de publiekstitel. Het algemeen kampioenschap roodbont bleek een stap te ver, deze kwam
toe aan Marie 61.
Terug naar zwartbont, waar de middenklasse door het grote aanbod (in totaal
kwamen ruim 180 dieren naar Zwolle)
een genot was om te keuren, zo meldde
de jury. Toch was het bij het opstellen
van de finalisten wel lastig om een keu-

ringslijn te ontdekken. Zo
stond daar de grote Stouwdamshof Malve 129. De Goldwyntelg van de familie Van ’t
Hof had een prima uier, maar
door haar extreme upstanding in combinatie met een
kortere nek eindigde ze op de
vierde plaats. De oudmelkte
Alpha (v. Igniter) van Van der
Haar was van een ander kaliber. Haar kracht en sterke bovenbouw konden niet verbloemen dat haar uier, met
name rechtsvoor, niet meer
maximaal toonde. Alpha eindigde op drietal, achter stalgenote Klumper Nellie 16. Nellie
(v. Kite) bezat hoge klauwen,
maar had niet die mooie overgangen in het skelet zoals
Mariegold. De Goldwyndochter van Ard Gunnink uit Ommen had vijf weken geleden
gekalfd en stak nog niet in
topvorm. Maar dat bleek niet
nodig, ze zegevierde eenvoudig dankzij de combinatie
van jeugd, ribwelving en een
hoog en vooral breed gedragen uier.

Klara in bloedvorm
Het was geen verrassing dat
Dalenoord Klara 186 het seniorenkampioenschap won. Al
in de rubriek was duidelijk
dat de Talentdochter van Jan
en Endie Dalenoord uit Enschede in bloedvorm verkeerde. Melkuitstraling, droog
beenwerk en een geweldig gedragen uier; alles klopte. Ze
won het algemeen kampioenschap en de publiekstitel. De
reservetitel ging naar de langerekte Olympicdochter Heuvel Geertje 101 van Bert van ’t
Oever uit Kamperveen. Geertje bezat sterke lichaamsmaten en stapte op iets grove
benen. Ook Geertje had het
fraaie exterieur niet van een
vreemde. Haar Cellomoeder
Geertje 265 is naast keuringsvedette een gewild stiermoeder. Het succes van dochter
Geertje 101 onderstreepte andermaal de invloed van een
sterk fokkende moederlijn. l
Kijk voor bewegende beelden
op www.veeteelt.nl

Benno Tempel,
directeur Gemeentemuseum Den Haag:
‘Koeien zijn de trots van Nederland. Wie een typisch Hollands landschap wil tonen,
neemt daarin een koe op. Dat
was in het verleden zo en
dat is nog steeds het geval.’
(WM)

Jan Wigboldus,
melkveehouder te Garmerwolde:
‘Een roodbonte koe is makkelijker dan een zwartbonte.
Vooral wat karakter en gedrag
betreft. Roodbonte koeien zijn
minder assertief, duwen andere koeien niet aan de kant.
Dat spreekt mij aan. Ik ben zelf
niet breed geschouderd, misschien is het dat wel.’ (Bw)

Cees Veerman,
voormalig minister van
Landbouw:
‘In 2015 komt een enorme
sloot melk op ons af. Nederland is een van de landen in
de Europese Unie die op
scherp staan. De melkveehouderij ontvangt goede prijzen.
Nederland heeft een ijzersterke melkverwerkende industrie,
waar buurlanden jaloers op
zijn.’ (Bv)

sector. De aanpak in andere landen – en ons eigen succesvolle
verleden in het bestrijden van
dierziekten – geeft aan dat het
wel mogelijk is om ibr-vrij te
worden.’ (Bo)

baar. Een probleem dat in het
huidige genomicstijdperk niet
meer speelt.’ (Mm)

Michael Persson,
journalist:

‘Als we in het verleden beter
hadden opgelet met de teruglopende vruchtbaarheid hadden
we nu niet zoveel kosten hoeven maken voor dierenarts,
vruchtbaarheidsbegeleiding,
gebruik van extra sperma en inseminaties of zelfs synchronisatie van koeien.’ (Bv)

‘Wij kunnen in Nederland alleen
melk drinken omdat er kalfjes
zijn. En omdat koeien doorlopend melk moeten geven, worden er doorlopend kalfjes geboren – die natuurlijk nooit
allemaal melkkoe worden, want
dan komen er veel te veel. De
stiertjes vallen sowieso af. Dus
moeten ze weg. Kalfsvlees eten
we in Nederland zelf nauwelijks
en dus leuren we ermee in het
buitenland. Kalfjes zijn een bijproduct van onze melkconsumptie. Als we niet zoveel
melk dronken, hoefden er ook
niet zoveel kalfjes dood.’ (dV)

Carla Breuer,
burgemeester van Werkendam:

Hillebrand van Herwijnen,
melkveehouder te Hedel:
‘Het gezondheidsbeleid is
geen visitekaartje meer voor
de Nederlandse veehouderij-

Petra Beerda:

‘De Nederlandse temperatuur
vind ik heel aangenaam. Hoe de
kleuren, het weer en de dieren
veranderen. Ik kan ook heel
lang kijken naar de koeien achter het huis.’ (dV)

‘De meeste boeren gaan toch
voor de hoogste melkproductie.
Dat is ook precies de reden dat
de Friese roodbonte koe met
uitsterven wordt bedreigd. Al is
er wel een kleine kentering
gaande, er is nog veel werk aan
de winkel.’ (Fp)

Hillebrand van Herwijnen:

Jan Wigboldus:

‘Naar mijn overtuiging is er
maar één manier om van ibr en
andere ziekten af te komen:
met een verplichte bestrijding,
opgelegd door de overheid.’
(Bo)

‘Kijk niet alleen naar de cijfers.
Vertrouw op je intuïtie. Een gemiddelde koe kan je ook veel
plezier geven.’ (Bw)

Cees Veerman:
‘Investeren in quotum kun je
beter opzouten. Grond is een
voorwaarde om mee te kunnen,
ook na 2015.’ (Bv)

Petra Beerda,
veehoudster te IJlst:
‘De zwart- en roodbonte holstein-friesian wordt puur voor
de melk gefokt. Er kleeft in
verhouding tot de Friese roodbonte koe bijna geen vlees
aan haar botten.’ (Fp)

Roel Veerkamp,
fokkerijdeskundige Wageningen UR:

Fonny van Raaijen,
dierenschilderes te Hoevelaken:

Piter Bijma, universitair docent Wageningen UR:
‘Discussie over genomics is een
gepasseerd station. Informatie
over een kenmerk als levensduur komt in de klassieke fokwaardeschatting te laat beschik-

‘Naar koeienschilderijen is heel
veel vraag, maar soms ben ik
een beetje koemoe en wil ik andere dieren schilderen. Toch, als
ik een tijd geen koe heb geschilderd, doe ik dat weer met veel
plezier.’ (Ll)

Bronnen: Willem Maris (WM), Boerderij weekend (Bw), Boerderij vandaag (Bv), Frieslandpost (Fp), Boerderij (Bo),
de Volkskrant (dV), Melkveemagazine (Mm), Landleven (Ll)
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