B E E L D V E R H A A L

Een goede presentatie op de keuring start met een gedegen voorbereiding

1

Schone haren verbeteren het scheerwerk. Was het
dier daarom eerst. Spuit het dier nat, zeep het in
met een goede shampoo en spoel de zeep er met
een waterslang uit. Met een slang kom je dichter
bij de haren en de huid en wordt de zeep er beter
uitgewassen dan bij een hogedrukreiniger.

2

Zet het dier als het droog is op voorbrenghoogte
vast. Het dier went er zo aan om de kop op de
juiste hoogte te houden en de toplijn is
gemakkelijker te bewerken. Bij de juiste
voorbrenghoogte wijst de neus van het dier niet in
de lucht, maar recht vooruit. Met een ladder is elk
dier simpel op de gewenste hoogte vast te zetten.
Door het gebruik van een trainingshalster went het
dier er vast aan om druk onder de kin te voelen.

De kneepjes van toiletteren
Hoe zorg je ervoor dat een koe of kalf er op een keuring piekfijn uitziet? Met de NRM in zicht
brengt cowfitter Erica Rijneveld de fijne kneepjes van het vak van toiletteren in beeld.
tekst Inge van Drie beeld Harrie van Leeuwen
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Scheer een dier pas in de week van de keuring.
Zorg voor goed onderhouden, schone materialen
en scherpe mesjes.

4

Start met het omhoogblazen van de toplijn. Houd
de föhn tegen de borstel aan. Door de hete lucht
van de föhn langs de tanden van de borstel te
laten blazen, gaat het haar sneller overeind staan.
Werk tegen de haarrichting in.

5

Stem de hoogte van de toplijn af op de twee
hoogste punten. Vaak zijn dat de schoft en het
staartstuk. Houd het scheerapparaat met één hand
vast en ondersteun met de andere hand de kop
van het apparaat, zodat je een rechte lijn kunt
maken. Houd het scheerapparaat een klein beetje
schuin om een dakvorm te creëren in de toplijn.
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Scheer vervolgens het hele lijf. Gebruik voor de
benen, de kop en de hals fijnere messen en maak
mooie overgangen door iets minder druk op het
scheerapparaat uit te oefenen.

7

Gebruik een tondeuse om de puntjes op de i te
zetten. Houd het haar aan de buitenkant van de
oren iets langer dan het haar aan de binnenkant.

8

Ga bij het bepalen van de juiste hoogte om de
staart te scheren bij een koe uit van een positie
halverwege de ophangband. Voor een kalf is dat
halverwege het uierblad en dan iets naar beneden.
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De lak die gebruikt wordt voor het vastzetten van
de toplijn, slaat op zwart haar wit uit. Werk op de
dag van de keuring zelf het zwarte haar daarom bij
met een spuitbus met zwarte verf.

10

Spuit twintig minuten voor het betreden van de
ring het dier in met een glansmiddel. Houd voor
het spuiten een afstand van dertig tot veertig
centimeter aan. Wrijf het uit met een borstel.
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CRV brengt tijdens de NRM het boekje Kijk op keuren
uit, een handleiding voor het beoordelen, toiletteren en
voorbrengen van melkvee.
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