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Functionaliteit als etiket

Willy 377 aan de leiding in haar rubriek

Het was een boeiend schouwspel, de roodbontkeuring van de

pioene, twee middenkampioenes uit ‘zwartbontgebied’ en een

Roza 85 en Willie 377 verdeelden uiteindelĳk de prĳzen. De goede uierbalans
van Roza en even meer rek in haar
frame waren doorslaggevend. Roza nam
revanche op Willie.

familiefeestje in de seniorenklasse.

Meest complete vaars

CRV Koe-Expo. Een onbekende en verrassende juniorenkam-

tekst Tĳmen van Zessen

videoimpressie www.veeteelt.nl

E

r is weer voldoende te praten op de
verjaardagen van de families Kampkuiper en Bolscher. Bennie Kampkuiper
uit Almelo is een zwager van Jan Bolscher uit Bornerbroek en hun koeien
kwamen op de CRV Koe-Expo met elkaar
in duel. Het podium in Zwolle was niet
de eerste confrontatie tussen Willie 377
(v. Classic), de koe van Kampkuiper, en
Roza 85 (v. Beautiful), die uitkwam voor
Jan en Koen Bolscher. Vorig jaar won
Willie de wintershow in Twente waar ze
onder meer afrekende met Roza. Op de
website van Veeteelt ontspon zich een
stevige discussie die 37 reacties losmaakte. Voor de één was Willie een voorbeeldkoe, voor de ander had ze een spiertje
te veel. Hoe dan ook, de Classicdochter
manifesteerde zich ook in Zwolle als
een klokgave koe met een uitmuntend
frame en dito benen. Haar uier was hoog
en vast aangehecht en voorzien van een
correcte speenplaatsing. Wie iets van de
koe zou willen zeggen, wenste haar iets
meer balans in de uierbodem toe. Roza
85 was wat dat laatste betreft correcter.
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De Beautifuldochter etaleerde glasharde
benen en bewoog zich makkelĳk door de
ring dankzĳ een uitgebalanceerd frame.
Haar uier was prima bewaard, waarbĳ
de achterspenen ver genoeg naar buiten
stonden en de ophangband net wat meer
in de uier kon klieven.
Was er dan niemand die het dit duo lastig kon maken? Natuurlĳk kwam keuringscrack Zeedieker Mon-Chri 1 (v. Jordan)
dicht in de buurt. De koe van Landbouwsluis uit Genemuiden was stĳlvol als
vanouds, nog altĳd goed gebeend en
voorzien van een enorme middenhand.
Het karakteristieke knikje op haar kruis
gooide echter roet in het eten. De acht
keer gekalfde Stadeldochter Willie 120
van de familie Woertink uit Wĳster was
in frame een tandje beter, maar kon met
name in vooruier haar leeftĳd niet verbloemen. Het omgekeerde gold voor
Carolien 7 (v. Classic) van Herman en Ria
Schrĳver uit Terwolde. Haar uier was
magnifiek, de benen droog en correct,
maar voor een seniorenkampioenschap
was ze in haar frame nog te jeugdig.

Zo’n discussie als vorig jaar over Willie
zal er om de roodbonte juniorenkampioene niet ontstaan. Jipsing Rieka 49 (v. Elson) stond er als een duveltje uit een
doosje, als jongste vaars van de keuring
van een onbekende vader en een onbekende fokker (zie kader). De vaars van
Rob Zwart was voorzien van een subliem
aangehechte uier met een correcte
speenplaatsing, goede ophangband en
veel lengte in de uierbodem. Ook haar
beenwerk was om door een ringetje te
halen: kogelhard, goed van stand en
voortreffelĳk in gebruik. In framekenmerken was ze correct, met name haar
kruisconstructie was foutloos. De toon
was gezet en de concurrentie had voldoende om de tanden in te zetten.
Het meeste vuurwerk kwam uit de tweede vaarzenrubriek. Timondochter Erve
Boershuis Ria 602 was melktypisch en vast
in uieraanhechting. Molenkamp Anky 4 (v.
Kylian) versloeg de vaars van Hans Hammink uit Almelo vanwege sterker beenwerk. Anky’s beenwerk was droog en
goed van kwaliteit. Met haar lengte, goede kruisconstructie en hoog opgehangen
uier was ze een serieuze bedreiging voor
Rieka. Maar Sietze Henk en Tjitske Haytema uit Koudum zagen hun vaars in de
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evenredig en breed gebouwd en had een
uitstekend gevormde uier waar veel
kwaliteit in zat. In beengebruik moest ze
zich echter gewonnen geven ten opzichte van Rieka, die het misschien ontbrak
aan de laatste openheid en melktype,
maar die in functioneel opzicht de meest
complete vaars was in het deelnemersveld. Haar zege was daarmee terecht. Natuurlĳk blĳven smaakverschillen altĳd
bestaan, maar écht onbetwiste kampioenes zĳn per definitie zeldzaam.
Jipsing Rieka 49 (v. Jipsing Elson), kamp. vaarzen
Voorsp. productie: 2.02 305 6727 4,20 3,50

Zeedieker Roseanna (v. Advent), kamp. midden
Productie: 2.04 632 14.877 4,54 3,51

Roza 85 (v. Beautiful), kampioene oud
Productie: 5.08 418 13.061 4,48 3,51

rubriek struikelen over Heerenbrink Jenny
205, die meer wigvorm etaleerde en een
sterkere ophangband had. De Jotanvaars
van Jan Steegink uit Okkenbroek was

Heerenbrink Jenny 205 (v. Jotan), reserve vaarzen
Voorsp. productie: 2.03 305 9400 4,63 3,77

EK-koe in de prĳzen
De liefhebbers van kampioenes waarin
het melktype nadrukkelĳker tot uiting
komt, kwamen in de middenklasse aan
hun trekken. Neem Arkman Marionette 1
(v. Tequila) van de familie Arkink uit Bornerbroek. Haar fraaie ribbenpartĳ en ondiepe, sterk aangehechte uier brachten
haar een 1a-positie. Dat ging ten koste
van de solide gebouwde en sterk gebeende Wilma 41 (v. Zabing) en Huntje Holstein
Nienke 3 (v. Classic). De pupillen van respectievelĳk Halbe Huitema uit Gauw en
Henk Oudenampsen uit Laren waren in
de schouderconstructie beter dan Marionette 1, maar in uierafwerking was de
Tequiladochter hen de baas.
De titeloogst kwam op naam van de
koeien uit de tweede rubriek van de middenklasse. Doortje 3635, een dochter van
NRM-kampioene Doortje 2370, gooide
haar robuuste frame en fraai aangesloten uier in de strĳd. De Talentdochter
van Jan de Groot uit Zalk kreeg klop van
de kampioene van Flevoland: Gansey’s
Clara 10 (v. Sundance), die gedurende de
keuring steeds beter in vorm raakte. De
koe van Rudi Menkveld en Ilona de Haan
uit Zeewolde toonde macht en stapte op
droge benen met sterke klauwen. Op basis van meer melkuitstraling wist Zeedieker Roseanna haar te passeren. In maart
vertegenwoordigde ze Nederland nog op
het Europees kampioenschap in Zwitserland. Nu was de koe van Jacob Wĳnker
en Ina van Ark uit Avenhorn een ĳzersterke favoriet voor de titel. Haar combinatie van melktype en kracht, haar

Gansey’s Clara 10 (v. Sundance), reserve midden
Productie: 2.03 502 11.182 5,27 3,79

Willy 377 (v. Classic), reservekampioene oud
Productie: 3.04 324 10.574 4,73 3,73

vastgegoten uier en spĳkerharde benen
maakten de Adventdochter tot de ware
winnaar. Het zilver was voor de kampioene van Flevoland. l

Vaarzentitel voor dochter van eigen stier Jipsing Elson
De juniorenkampioene roodbont is in alle opzichten een verrassing. Jipsing Rieka 49 heeft
een onbekende vader en een onbekende fokker. Jipsing Elson is een eigen stier die voor
Wim en Marianne Teurlinx in Sellingen de terugkomers drachtig moest maken. De Classiczoon was van dermate goed allooi dat werd
besloten er 300 rietjes sperma van in te vriezen. Vorig jaar beëindigden Wim en Marianne

het melkveebedrĳf en nam hun neef Rob
Zwart (zie foto) twee pinken uit de veestapel
over, waaronder Rieka 49. Hĳ stalde het dier
bĳ zĳn goede vriend Jan Wouter van Noord in
Wĳster. Rob Zwart glimt na afloop van de keuring van oor tot oor: ‘Dit is een onvergetelĳk
moment en ook voor mĳn oom en tante is het
prachtig. We wisten dat het een heel complete
vaars is, maar het was wel heel spannend.’
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