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Johan Verlodt uit Drongen scoort dubbel succes op Oost-Vlaamse provinciale

Vicky weer voorop in Eeklo
Hoewel het aantal deelnemers op de fokdag in Eeklo te lijden
had onder de Vlaamse ibr-regelgeving, was de kwaliteit goed.
Net als in Oudenaarde vorig jaar pakte Jordandochter Vicky
opnieuw het dagkampioenschap.
tekst Annelies Debergh
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N

aar gewoonte gaat de opendeurdag
van de Schoolhoeve Sint-Leo hand in
hand met de plaatselijk georganiseerde
provinciale prijskamp. Net als bij de overige Vlaamse provinciales had ook de
fokdag in Eeklo te lijden onder de ibrregelgeving, met als gevolg een gekrompen deelnemersveld met 55 rood- en
zwartbonte dieren uit acht verschillende
fokstallen.
Als gevolg van het teruggelopen aantal
koeien kwam van zowel de vaarzen, de
middenklasse als de oudere koeien voor
beide kleurslagen telkens slechts één rubriek in de ring. Gelukkig besliste jurylid Tjebbe Huybrechts om de kopduo’s
niet tot in detail te benoemen, zodat de
spanning over de keuze van de uiteindelijke kampioenen tot het einde bewaard
bleef.

Zendi (v. Allen),
algemeen kampioene zwartbont
Prod.: 7.07 154 6813 3,98 3,66 l.l.

Vicky overheersend kampioene

Eurbie (v. Debonair),
kampioene middenklasse
Prod.: 2.00 341 8607 4,57 3,35

De spanning tot het einde bewaren kon
niet in elke rubriek. Zo was bij de roodbonte koeien met Jordandochter Vicky
een oude bekende aan zet. De pupil van
Johan Verlodt uit Drongen nam al aan
meerdere provinciale prijskampen deel
en kwam ook nu weer glansrijk naar voren als kanshebster voor de titel. Haar
fraaie zware lijf, met goede overgangen
en veel breedte voorin, toonde een fraai
opgehangen melkklier.
Stadeldochter Anneleen van Johan De
Pauw uit Sleidinge kon ondanks haar
fraaie balans de gewichtige Vicky niet in
de weg staan. Vicky kreeg na de uiertitel
ook het kampioenslint om de nek, met
Anneleen op de reservestek. Ze zou aan
het einde van de dag zowel het algemeen
kampioenschap roodbont als het dagkampioenschap in Eeklo binnenhalen.
Met Eurbie (v. Debonair) van Tom Van de
Vijver uit Melsele trad evenmin een on-

Vicky (v. Jordan),
algemeen kampioene roodbont
Prod. over zes lijsten: 9679 4,13 3,16

bekende aan bij de middenklasse roodbont. Als vaars was de Debonairdochter
goed voor de reservezege bij de vaarzen
in Oudenaarde. Ook nu weer kwam de
pupil van Van de Vijver sterk uit de hoek.
Eurbie was mooi uitgezwaard, toonde
veel balans en een fraai beaderde melkklier, die achterin hoog en breed onder
de staart verdween. Dat laatste leverde
haar de titel van beste uier op.
Of Eurbie ook de zege binnen de categorie roodbont middenklasse op haar
naam kreeg, was nog even afwachten. Zo
bood Rosy (v. Redross), opnieuw een telg
van Verlodt, een waardig alternatief met
veel lengte, een sterk opgehangen uier
en veel uierkwaliteit. Ze hield in de reeks
Blitzdochter Faby van landbouwvennootschap Matthijs uit Kaprijke op afstand,
maar kon in de finale geen weerstand
bieden aan Eurbie. Deze laatste kon de
titel aan haar palmares toevoegen, Rosy
de reservetitel.
Bij de jonge vaarzen liet Walter Morthier
uit Bellem van zich spreken. De OostVlaamse fokker leverde ruim de helft
van de roodbonte vaarzen en haalde met
0095 (v. Savard) en 0078 (v. Sedan) van
Careelhof de kop in de reeks. Sedandochter 0078 had een fijn skelet en stapte
met vlotte passen in de ring. Al in de rubriek was stalgenote 0095 een fractie
glansrijker in frame, toonde betere overgangen en een sterker aangehechte uier.
Het verschil bleek in de finale alleen
maar groter te zijn geworden. Met trefzekerheid greep Savarddochter 0095 de
zege vóór stalgenote 0078.
Meerdere fokkers deden bij beide kleuren mee. Zo onder meer Verlodt, die ook
bij de zwartbonte vaarzen van zich liet
spreken met Savarddochter Louise. Ze
eindigde naast de jeugdiger Ramosdochter Fantastiek van Geert Verhelst uit Mel-

sele. Fantastiek toonde een
fraaie uier, voorzien van prima geplaatste spenen en een
sterke ophangband. In framekenmerken kon ze de Savarddochter van Verlodt niet de
baas. Louise pakte het lint
vóór Fantastiek op basis van
veel inhoud in combinatie
met een correct hellend en
breed kruis.
Bij de middenklasse zwartbont toonde de stal van landbouwvennootschap Matthijs
opnieuw zijn kunnen. Met
Pietje 627 (v. Othello) was er
een sterke, jonge koe in de
ring, maar het gebrek aan
melk in de uier deed de jury
haar een derde plek toewijzen. Met Derby (v. Baxter)
scoorde de familie Matthijs
wel een titelkandidaat. Haar
extreem brede en hoge achteruier maakte jurylid Tjebbe
Huybrechts bijna lyrisch. De
titel van beste uier was voor
haar, maar voor de winst was
buiten de complete Goldwyndochter Diana van Geert Verhelst gerekend. Haar mooie
overgangen en goede verhoudingen in het skelet brachten
Diana naar de titel, met Derby in haar kielzog.

Zendi beste zwartbonte
Aan kwaliteit was in Eeklo ondanks de kleinere opzet geen
gebrek. Daarvan getuigde ook
de rubriek oudere zwartbontkoeien. Opnieuw was daar
de stal van landbouwvennootschap Matthijs vertegenwoordigd met Modestdochter Bijou.
Ze maakte indruk met haar
‘gewichtige’ bouw, maar het
leeftijdsverschil met de gewaardeerde Zendi (v. Allen), in
eigendom van Thomas De Brabander en gestald bij Filip Maelfait uit Hulste, was met twee
jaar erg groot. Het fijne skelet
met ruime maatvoering en
daaronder een uitstekend bewaarde uier gaven Zendi het
voordeel boven Bijou. Zendi
triomfeerde – tot grote vreugde van haar eigenaar – met de
titel bij de oude koeien en de
zege van algemeen kampioene zwartbont. l

Marion Logtenberg,
boerin te Baak:
‘Bij ons lopen alle koeien in de
wei. Zo hoort het ook. Een koe
is een grazer.’ (Nw)

ken worden. Vooral als dat
’s zomers gebeurt, dan sloft het
hele stel twee keer per dag in
een lange rij van de wei naar de
melkmachines.’ (AD)

Leo den Hartog,
onderzoeksdirecteur
Nutreco:

Esther Ouwehand,
lid Tweede Kamer
Partij voor de Dieren:

‘Als de gemiddelde melkproductie per koe even hoog was
als die in Nederland, dan zou
de melkproductie wereldwijd
verdriedubbelen.’ (Sf)

‘Als koeien kunstmatig geïnsemineerd worden en het pasgeboren kalfje wordt al na een dag
bij ze weggehaald – is dat dan
geen dierenleed?’ (Nh)

Laan van Staalduinen,
directeur LEI:
‘Onze rol is om de feiten van de
mythen of bestaande beelden te
onderscheiden. Beesten in de
wei blijkt goed voor dierenwelzijn, maar niet zo goed voor het
milieu. Dan is de vraag vervolgens hoe je die twee elementen
tegen elkaar afweegt.’ (Bw)

Kees Romijn,
voorzitter vakgroep
Melkveehouderij LTO:
‘In Den Haag maken ze zich
vooral zorgen over alle nieuwe
koeienstallen die her en der
verrijzen. Nu aankloppen met
het verhaal dat er in de sector
geen geld meer wordt verdiend, doet nogal raar aan.’
(NO)

Jan Soede,
melkveehouder
te Loenen aan de Vecht:
‘Het ligt natuurlijk ook aan de
omstandigheden. Als je binnen
lekker voer neerlegt en dikke
matrassen denkt zo’n koe ook:
wat zal ik naar buiten gaan.’
(dV)

Irene van de Voort,
boerin en kaasmaakster
te Lunteren:

‘Ik kan er enorm van genieten
om een koe in drie maanden
tijd naar een topvorm te krijgen. Aan de keuringsdag beleef ik alleen te weinig plezier
omdat ik te gestrest en te gefocust ben.’ (dD)

Clara van Ravenhorst,
boerin en gastvrouw:
‘Onze gasten vinden het altijd
geweldig als de koeien gemol-

Teus van Dijk,
melkveehouder
te Giessenburg:
‘Ik wil deelnemen aan wedstrijden en die winnen. Van beroep
ben ik boer, maar daar heb ik
ook gewoon competitie in nodig
en dat vind ik in deelname aan
keuringen.’ (dD)

Paul Moers,
merkendeskundige:
‘Dat teruggrijpen op Peer Mascini, dat is toch ongelooflijk. Dat
noem ik nou oude koeien uit de
sloot halen.’ (dV)

Laan van Staalduinen:
‘Nederland is niet groot genoeg
om de wereld te voeden, maar
onze kennis is wereldwijd goud
waard en vergt een productiebasis.’ (Bw)

Leo den Hartog:
‘Levensduur van koeien wordt
een discussiepunt in de maatschappij. Dat moeten we vóór
zijn.’ (Sf)

‘Het is een voorrecht dat je
boer mag zijn in deze tijd. En
dat de kinderen hier opgroeien
is fantastisch. Ik zie het ook
niet als werk, maar als een way
of life.’ (Mg)

Nico Bons,
melkveehouder
te Ottoland:

wij ons dan allemaal zo druk?”’
(Gv)

Nico Bons:
Ruud Huirne,
directeur Food & Agri
Rabobank:
‘Boeren werken niet graag structureel samen. Dat zou hun ondernemingszin beknotten.’ (Sf)

Cherralyn Steggink,
marketingdeskundige
Ootmarsum:
‘Verdwaasd vroeg een Amsterdammer: “Doen die koeien
niets anders dan eten, liggen,
kauwen... een keer loeien, wat
drinken?” Nee, veel meer doen
koeien niet. “Waarom maken

‘Ik heb mezelf ten doel gesteld
om de beste showkoe van Nederland, of eigenlijk van Europa
te fokken en daar ben ik iedere
dag mee bezig. Boer zijn zonder
deelname aan keuringen is voor
mij absoluut niet mogelijk.’ (dD)

Johan Oerlemans,
melkveehouder
te Ypecolsga:
‘De koe in de wei is een leuk gezicht. Maar dat doe je vooral
voor de mens, niet voor de koe.
De koe vindt het in de stal veel
lekkerder.’ (dV)

Bronnen: Nieuwe Oogst (NO), Margriet (Mg), de Dirk (dD), Seminar Fokveedag Hoornaar (Sf), Algemeen Dagblad (AD),
NRC weekend (Nw), Boerderij weekend (Bw), NRC Handelsblad (Nh), de Volkskrant (dV), Gastvrij Ootmarsum-Dinkelland (Gv)
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