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Roodbont sterk tijdens tiende fokveedag Oost-Gelderland in Eibergen

Droomdebuut Ten Dolle
Koeien zonder fouten hadden een streepje voor tijdens de fokveedag in Eibergen. Vooral in het sterk bezette roodbontveld was
het zoeken naar schoonheidsfoutjes om het verschil te maken
tussen een eervolle vermelding en het kampioenslint.
tekst Jaap van der Knaap
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E
Els 286 (v. Burnstyn),
kampioene vaarzen roodbont
Vrsp. prod.: 2.01 305 7546 4,80 3,80 lw 111

Paulien 564 (v. Stadel),
kampioene senioren roodbont
Prod.: 9.06 356 13.570 3,84 3,11 lw 115

en mooiere start van keuringsdeelname konden Gerrit, Wilma en Jeroen
ten Dolle uit Neede zich niet wensen.
Het keuringsdebuut tijdens de tiende
fokveedag Oost-Gelderland in Eibergen
eindigde met het vaarzenkampioenschap van Dolle’s Esmeralda. Esmeralda
(v. Sanchez) was als embryo gekocht
van Gerrit Holmer uit Laren en heeft als
verre nazaat van de Amerikaanse koe
Golden-Oaks Mark Prudence een diepe
stamboom. Esmeralda had zich in de stal
van Ten Dolle ontwikkeld tot een grote,
lange vaars met een harde bovenbouw
en een sterk beaderde uier. In achteruierhoogte was Eisinga 58 haar weliswaar
de baas, maar de Pegasedochter van Rudi
Meinen uit Winterswijk Woold was een
maatje kleiner en moest in het gebruik
van het beenwerk Esmeralda voor laten
gaan. De eervolle vermelding was voor
de fraaitypische Gretha 328 (v. Strider)
van Hendrik-Jan Arendsen Raedt uit Barchem, die vanwege het gevorderde lactatiestadium een podiumplaats misliep.

Koeien zonder fouten

Dolle’s Esmeralda (v. Sanchez),
kampioene vaarzen zwartbont
Vrsp. prod.: 2.00 305 8020 4,23 3,42 lw 105

Vorig jaar gooide het Schmallenbergvirus roet in het eten van de keuring in
Eibergen. Dit jaar waren er geen spelbrekers, maar bleef het aantal dieren in de
catalogus met tachtig nog wel flink achter ten opzichte van een aantal jaar geleden. Dat was vooral zichtbaar in de oudere rubrieken zwartbont. Toch moest
er in die rubrieken wel strijd geleverd
worden, omdat er op voorhand geen uitgesproken titelkandidate was.
Zo liep Doutzen 33 in de finale van de middenklasse, een Roy Racerdochter van
Gerhard Regelink uit Hengelo (Gld.). De
verse Doutzen sprak aan in zijaanzicht
dankzij haar melkskelet, maar vanwege
haar minder hoge achteruier bleef ze op
drietal steken. CB Allendochter Lora 6

van Arendsen Raedt had juist haar gevorderde lactatiestadium niet mee. De
zware Lora miste melkopdruk en uiervulling, die juist Henriette 32 wel bezat.
De gerekte Henriette (v. RGK Eske) van
Meinen had een minder diepe middenhand dan Lora, maar dankzij haar melkuitstraling, de bodemvrijheid van de uier
en vooral het glasharde beenwerk verdiende ze de zege.
Ook Karona 26 was zo’n koe die niet meteen opviel, maar wel foutloos was. De
Win 395-dochter van Pascal Klein Holkenborg uit Zieuwent paste perfect in de
gevolgde keuringslijn van de juryleden
Jos Knoef en Gerard Nijman. Hard beenwerk, een open ribbenpartij en een soepele, productieve melkklier bezorgden
Karona de titel. Reservekampioene Dita
33 (v. Reflection) van Bennie, Herbert en
Stefan te Selle uit Winterswijk Ratum
had haar fans onder het publiek vanwege
haar balans in het frame en de hoge achteruier. Een kortere vooruieraanhechting zorgde er uiteindelijk voor dat de
reservetitel het hoogst haalbare was.
Niets ten nadele van de zwartbontkampioenen, maar bij roodbont waren de rubrieken in de breedte van een hoger niveau. Dat was zeker het geval in de
middenklasse. Niet dat er twijfel was
over het kampioenschap van Marjan 26,
een stijlvolle Blitzdochter van Arendsen
Raedt. Marjan toonde veel lengte en
jeugd en haar uier zat als gegoten.
Qua ideaalbeeld voor robuustheid had
Madam 6 wellicht de betere papieren.
Madam, een Stadeldochter van Gerrit,
Catrien en Nienke Regelink uit Laag-Keppel, bezat meer breedte, zowel voor als
boven in het skelet en stapte op prima
beenwerk. De mindere vooruieraanhechting en beadering zorgden ervoor
dat ze het hoofd moest buigen voor Marjan.

De derde plaats van Mr Metallicadochter Corrie 225 van Jan
Lonink uit Rietmolen verdient beslist vermelding. Wat
is het jammer dat Corrie
een brede voorspeenplaatsing
heeft, want anders was ze beslist een titelkandidate vanwege haar melkuitstraling,
haar achteruierhoogte en het
fijne bot in het beenwerk.
Corrie maakte wel deel uit
van de winnende roodbonte
bedrijfsgroep van Lonink.

Rudy Menkveld,
melkveehouder te Zeewolde:

grotere rol te gaan spelen op de
zuivelmarkt.’ (mk)

Julie Middelkoop,
medewerkster dierenwelzijnsorganisatie WSPA:

‘Wij gebruiken wel eens genomicstieren, maar alleen wanneer ze uit een goede koefamilie komen. Anders loop je
bovendien het risico dat je je
stal vol krijgt met koeien van
genomicstieren die het net
niet zijn geworden.’ (Mm)

Teun Sleurink,
internationaal melkveeadviseur:

‘Europese wetgeving leidt tot
eerlijke concurrentieverhoudingen in de sector, dus tot een
gelijk speelveld. Dat lijkt mij in
het belang van de Nederlandse
melkveehouders, want zij moeten nu concurreren met boeren
in andere landen met een veel
lagere kostprijs, omdat daar niet
wordt geïnvesteerd in welzijn.’
(Bw)

Nauwelijks slijtage

‘Soms lijkt het wel dat alles
wat groot is, slecht is. Er zijn
echter tal van grote bedrijven
die het beter voor elkaar hebben voor de dieren dan kleine
bedrijven.’ (Bo)

Acht kalveren en ruim 93.000
kg melk leken nauwelijks een
aanslag te hebben gepleegd
op het lijf van Paulien 564. De
Stadeldochter van Henk en
Niek Groot Wassink uit Rekken stapte nog zo fit en met
zo’n hoog gedragen uier door
de ring dat ze overtuigend
het seniorenkampioenschap
won. Paulien kreeg Sientje
105, een uitgediepte Kiandochter van de familie Gunnewijk uit Rekken als secondante.
Ook bij de vaarzen was er in
de vorm van Els 286 een uitblinker. Els, uit de stal van
Arendsen Raedt, is een proefstierdochter van Peeldijker
Burnstyn (v. Mr. Burns) en
was een sterke, breed gebouwde vaars met toch voldoende melkuitstraling. Haar
prima gevormde kruis gaf
veel ruimte voor een brede
achteruier, maar ook Alie 69
(v. Twister) van Henry ten
Have uit Harreveld kon pochen met haar uierkwaliteiten. Alie was minder gerekt
en robuust dan Els, maar
zorgde er met haar lange stap
en vooral droog beenwerk
voor dat ze Lea 17 (v. Dominator) van Regelink uit Hengelo
de baas bleef.
Met twee roodbonten (vaarzenkampioene Els en middenklassekampioene Marjan)
en twee zwartbonten ging
Arendsen Raedt de strijd aan
bij de zwartbonte bedrijfsgroepen. Ondanks deze twee
kleurslagen was het de uniformiteit en de individuele
klasse in de groep waardoor
hij het kampioenschap won. l

Aalt Dijkhuizen,
bestuursvoorzitter Wageningen UR:

‘Het kengetal tussenkalftijd
hoor ik nog veel te vaak, het is
een bullshitgetal. Daar kan ik
niks mee, het zegt alleen iets
over wat het jaar ervoor goed of
fout is gegaan. Je kunt veel
beter kijken naar het gemiddelde aantal dagen dat een veestapel in lactatie is, gekoppeld aan
de gemiddelde dagproductie.’
(Mm)

Claudia de Breij,
tv-presentatrice:
‘Mensen die meer om dieren
geven dan om mensen. Je zou
ze zielig moeten vinden, maar
ik heb er een ontzaglijke hekel
aan.’ (Vg)

Cees ’t Hart:
Pieter Sommers,
melkveehouder te Elsendorp:
‘We zijn actief in de fokkerij,
vooral omdat we het leuk vinden. De fokkerij is voor ons een
hobby die geen geld kost.’ (Hp)

Pieter van Goor,
foktechnisch manager CRV:
‘Je moet Kiandochters een
paar jaar gemolken hebben
om te ervaren wat ze waard
zijn. Pas na meerdere keren
kalven komen hun kwaliteiten
volledig tot expressie. Veehouders die deze progressieve
ontwikkeling eenmaal hebben
ervaren, willen hiervan blijven
profiteren.’ (HI)

Cees ’t Hart,
directievoorzitter FrieslandCampina:
‘Melken heb ik nooit geleerd. Ik
zit wel elke maand ergens op
een boerderij aan de keukentafel om te weten wat er bij onze
leden leeft. Maar melken, dat
natuurlijk met machines gaat,
zover is het niet gekomen.’
(AD)

Martien van Bostelen,
klauwverzorger te Appingedam:
‘De levensproductie van de
Nederlandse koe is in de loop
der jaren nauwelijks gestegen.
Een betere klauwgezondheid
zal die levensproductie positief
beïnvloeden, is mijn overtuiging. Dat wordt komende tijd
de uitdaging voor de toekomst.’ (mk)

Adriaan Krijger,
marktanalist Productschap
Zuivel:
‘Sentiment lijkt een steeds

‘Melk moet weer hip worden,
ook in de reclame. Het nieuwe
verhaal van melk is: het is een
wonder van de natuur. Vol vitaminen, ijzer en mineralen die je
dagelijks nodig hebt. Dat verhaal van het natuurlijk product
gaan we in al zijn rijkdom weer
naar de consument brengen.’
(AD)

Julie Middelkoop:
‘De leus van Ben & Jerry is “alleen blije koeien maken lekker
ijs”. Dat is natuurlijk helemaal
waar.’ (Bw)

Lous Rippen,
marketingdirecteur Arla:
‘Het is juist dapper om weer
voor Peer Mascini te kiezen in
de reclame op televisie. Het is
zeker geen creatieve armoede.’
(Adf)

Pieter Sommers:

Johan Schep,
melkveehouder te Boijl:
‘De Nederlandse veestapel
heeft een hoog genetisch niveau. We zouden dat prima via
veilingen kunnen verwaarden.’
(Bo)

‘We zorgen er wel voor dat we
een flinke spreiding aanbrengen
bij het stiergebruik. Van de tien
genomictoppers houden zich er
misschien maar zes staande.
Het gevoel bij een stier moet
goed zijn. Gevoel dat we krijgen
op basis van de vaderlijn en de
koefamilie.’ (Hp)

Bronnen: Melkveemagazine (Mm), Boerderij weekend (Bw), Boerderij (Bo), Holstein International (HI), melk (mk), Varagids
(Vg), Holstein International-plus! (Hp), Algemeen Dagblad (AD) , Adformatie (Adf)
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