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Algemeen kampioenes verrassen hun eigenaren in Asten-Heusden

Martina op herhaling
Anders dan andere jaren was dit keer op de Zuid-Nederlandse
Wintershow niet roodbont, maar zwartbont het sterkst bezet.
De oudmelkte Dennenburg Martina 44 en de verse Zandenburg Buckey Tripoli grepen de dagtitels.
tekst Florus Pellikaan

Marianne 184 (v. Damion),
kampioene vaarzen
Prod.: 2.01 94 2848 3,69 3,56 lw 102 l.l.

Zandenburg Buckey Tripoli (v. Buckeye),
algemeen kampioene
Huidige levenprod.: 1380 47.990 3,75 3,20
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e Zuid-Nederlandse Wintershow
in Asten-Heusden had te maken
met een trendbreuk. Niet de roodbontkeuring, maar die van de zwartbonte
rasgenoten stal de show. Het zwartbonte
deelnemersveld was met tachtig stuks
niet alleen een dertigtal dieren groter, de
kwaliteit was in de breedte ook beter.
De categorie roodbonte senioren telde
slechts één rubriek. Stef Goossens uit
Beers had met twee van de drie finalisten
de grootste kans op de overwinning,
maar zowel de zwaar gebouwde JU Dora
501 (v. Konvoy) als de stijlvolle Stina 34 (v.
Classic) miste de vulling van de uier. Dat
maakte de weg vrij voor Dennenburg Martina 44 van familie Meulenbroeks uit Lage
Mierde. De bekende Kiandochter werd in
2011 al algemeen kampioene en greep
nu de seniorentitel door haar ijzersterke
beengebruik en de hogere achteruier dan
de concurrentie. De reservetitel ging naar
Dora, die onder andere met Stina voor
Goossens ook de prijs voor de beste bedrijfsgroep binnensleepte.

Nieuw succes voor Connie 70

Dennenburg Martina 44 (v. Kian),
algemeen kampioene
Huidige levenprod.: 2150 73.786 4,56 3,43
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De middenklasse onderscheidde zich als
de beste leeftijdsklasse bij roodbont. Jury
Henry ten Have had ruim keus voor zijn
finaledrietal, maar schaarde daar verrassend genoeg niet de kwaliteitsrijke Grashoek Blutchen 51 (v. Norwin) van familie
Engelen uit Grashoek bij. Hierdoor kon
de titel Moerhoeve Marina 238 van John van
der Aa uit Sint-Michielsgestel niet meer
ontgaan. In uier kon Marina niet verbloemen dat ze pas drie weken geleden had
afgekalfd, maar de Classicdochter stelde
daar een jeugdige frame en droge benen
tegenover. Ze sprak in openheid ook meer
aan dan de twee andere sterk gebouwde
finalisten: Dijkstar Connie 70 (v. Lucrative)
van Freek Bongers uit Egchel en JU Lonia
140 (v. Zabing) van Stef Goossens. Connie

won in 2011 al de vaarzentitel in Schijndel en was vanwege een langere uierbodem nu de baas over de ruim ontwikkelde Lonia.
Bij het finaletrio vaarzen schaarde zich
Jannie 133 van familie Engelen op basis
van een messcherpe ophangband en
veel capaciteit. De Burnstyndochter miste
echter de structuur op de vooruier om
Stoks Gertruida 23 te verontrusten. De
Maximusdochter van Stoks Holsteins uit
Nederweert-Eind deed met haar fraaie
mix van kracht en melktype en de lange
uier zelfs een gooi naar het goud. Ze miste
alleen nog de gewenste klieving van de ophangband, en die had Bonhill Warsi 114 (v.
Jotan) wel. De pupil van Wil Bongers uit
Kessel was nog wel wat overbouwd, maar
toonde zich met haar lange vooruier en
sterke stap beloftevol. Het leverde Warsi
de titel op, waarna bij rood alleen het algemeen kampioenschap nog resteerde. Zonder twijfel liep Ten Have naar Martina. Dit
tot verrassing van haar eigenaren, die niet
nogmaals op deze titel voor de oudmelkte
Martina hadden gerekend.

Favorieten op het oog
Bij zwartbont stonden drie totaal verschillende vaarzen in de finale. De Winkels
Margje 8 (v. Goldwyn) van Henk-Jan van
Driel uit Hedel was fraaitypisch en voorzien van veel kwaliteit in bot, maar miste
wat achteruierhoogte. Retraitehoeve Saskia
3 (v. Destry) van Peter Willemse uit Beers
had in achteruierhoogte en -breedte juist
haar wapenfeit. De hele achterhand van
Saskia, die een half jaar geleden in Schijndel won, was breed, maar die ruimte miste ze in het front. Harmonische overgangen en een fraaie voorhand had Marianne
184 (v. Damion) van Ger en Eric Ubachs
uit Epen juist wel. In frame had ze veel
potentie en in combinatie met een goed
aangehechte uier had jury Albert Prins al
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in de rubriek zijn oog op haar
laten vallen. Het resoluut keurende jurylid vergaf Marianne
de volle spronggewrichten
van dit moment. Hij keek
vooral naar de toekomst en
schonk haar de titel. Saskia
pakte het zilver.
Ook in de middenklasse had
Prins al snel een favoriet op
het oog: de uitgebalanceerde,
harmonisch gebouwde Vanholland Anke 92 van Corné
van Holland uit Delwijnen.
De Survivordochter beschikte
ook over een hoge achteruier
en stapte krachtig. Opnieuw
kneep Prins de ogen dicht
voor een schoonheidsfoutje,
dit keer in achterspeenplaatsing, om des te meer te kunnen laten zien welke koeien
de toekomst hebben.
De reservetitel ging naar de
fijntypische en kwaliteitsrijke
Euro’s Jet 825 (v. Strider) van
Bloemen Melkvee uit Vredepeel. Jet had niet de capaciteit
van Anke, maar schakelde
met haar hoog opgehangen
uier wel eenvoudig de in zijaanzicht erg fraaie, maar wat
diep geuierde Zestydochter
Diena 78 van Ubachs uit.

Han Hage,
gezondheidsspecialist GD:
‘Als we de ziekten ibr en bvd
op basis van vrijwilligheid bestrijden, komen we er nooit
vanaf.’ (Vv)

Halbe Huitema,
melkveehouder en
veebeoordelaar te Gauw:
‘Wie goed wil veebeoordelen,
moet koeien snel kunnen opslaan. Het hele veebeoordelen
draait om het onthouden van
de koeien en die dan in je
hoofd met elkaar vergelijken.’
(NO)

Roald van Noort,
directievoorzitter CRV:

‘Nederlandse boeren hoeven de
wereld niet te voeden. Toch
moet je niet vergeten dat melkpoeder uit Nederland in China
een zeer gewaardeerd product
is. En als Nederlandse boeren
het niet doen, schuift de productie op naar het oosten. Dat
zijn wij dan kwijt. Het is de
vraag of je dat moet willen.’
(LC)

‘De gemiddelde melkveehouder is meer geïnteresseerd in
de stierindexen dan in de
rassenlijst van grasland. Een
boer ziet elke dag hoeveel
melk zijn koeien produceren,
het resultaat van een goede
grasmat is minder zichtbaar.’
(Bw)

Kasper Hettinga,
docent Zuivel
in Wageningen:
‘Van koeien weten we heel
veel. Alles eigenlijk. Die hebben geen geheimen meer.
Maar melk blijft een raadsel.’
(LC)

Henk Reurslag,
melkveehouder te Laren
(Gld.):
‘We investeren af en toe in de
aankoop van duur fokmateriaal en spoelen intensief. Om
daaruit een goed rendement
te halen, moeten we de vinger
nauwkeurig aan de pols houden. Dit lukt, mede omdat we
knettergek zijn van de fokkerij.’ (Hp)

‘In Nederland kunnen veel meer
koeien dan nu aan de melk.
Alle factoren voor een optimale
melkproductie zijn in ons land
aanwezig: water, vruchtbare
grond en niet te vergeten veel
kennis en kunde. Wij kunnen
dan uitstekend landen die te
kampen hebben met droogte,
voorzien van melkproducten.’
(Bb)

Sharon Dijksma,
staatssecretaris
Economische Zaken:
‘Ik ben van mening dat het
de Nederlanders in principe vrij
staat te consumeren wat zij willen.’ (VN)

Jan Visscher,
vertrekkend graslandonderzoeker Wageningen UR:

Hersteld van tweeling
In de seniorenklasse werd niemand verrast door de uitslag.
De kersverse Zandenburg Buckey Tripoli van familie Sommers uit Elsendorp was met
haar rastypische skelet en
haar hoge achteruier de concurrentie ruim de baas. De
Buckeyedochter had zich in
een maand tijd razendsnel
hersteld van de geboorte van
een tweeling en het aan de nageboorte staan. Door deze
voorgeschiedenis verraste Tripoli haar eigenaren met de
seniorentitel en later ook met
het algemeen kampioenschap.
Vanwege een vrouwelijkere
uitstraling in het front, verwees Tripoli bij de senioren
de robuust gebouwde en sterk
geuierde Lemmerdochter Annabell 20 van Ubachs naar de
reservestek. De eervolle vermelding ging naar de fraai geribde Niveaudochter Moerhoeve Gonda 114 van opnieuw Van
der Aa. l

Louise Fresco,
hoogleraar Universiteit
Amsterdam:

Carel de Vries,
manager Courage:
‘Wel of niet beweiden is niet de
hoofdvraag voor de toekomst
van de melkveehouderij. Wat
dan wel? Voer-, meststoffen- en
grondprijzen blijven hoog. Bij
dure inputs is het de uitdaging
voor de komende decennia
om zo efficiënt mogelijk voer
van eigen bedrijf om te zetten in melk. Met bodemvruchtbaarheid als sleutelfactor.’ (NO)

Henrie van Summeren,
jongveeopfokker
te Elsendorp:

Pieter de Boer,
melkveehouder te Stiens:
‘Als je een veestapel hebt met
een zeer goed exterieurniveau
en je kiest steeds voor goede
exterieurstieren, die je op de
juiste manier gebruikt, dan blijven de excellente koeien komen, ook zonder dat je er bewust op fokt.’ (Hp)

‘Ik kijk regelmatig met de melkveehouder naar de prestaties
van de afgeleverde dieren. Vaak
merk ik dat ze tevreden zijn en
de dieren het met lactatiewaarden van 106 of 107 goed doen.
Daar geniet ik van, maar ook
dat houdt me scherp.’ (Vh)

Peter Aalberts,
melkveehouder
te Giethoorn:

Mac van Dinther,
culinair redacteur:

Reinout van Gent,
directeur Veepro-Holland:

‘Voor de meest authentieke
noordelijke keuken moet je in
Zweden zijn: Frantzén/Lindeberg. Op het menu staat zelfs
de naam van de koe, waarvan het vlees wordt geserveerd. Deze week eten we
Stina.’ (dV)

‘We slaan een modderfiguur
in de wereld. Buurlanden als
Duitsland en België zetten zich
aantoonbaar in voor de bestrijding van ibr en bvd. Ons
land heeft niet die status. Dat
is slecht voor onze positie.’
(Vh)

‘Ik wil goede stieren fokken,
waarmee ik overigens niet wil
zeggen dat dat helemaal niet
kan samengaan met fokveedagen.’ (Mm)

Bronnen: Veehouder en veearts (Vv), Nieuwe Oogst (NO), Boerderij weekend (Bw), Leeuwarder Courant (LC), HIplus! (Hp),
Veehouderij (Vh), de Volkskrant (dV), Boerenbusiness (Bb), Melkveemagazine (Mm), Vrij Nederland (VN)
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