K E U R I N G

Sputnicdochter Nora 65 opnieuw fraaiste bij de roodbonte koeien

Kinglydochter Naomi
beste van Antwerpen
Met zijn groepje keuringscoryfeeën wist Patrick Van Hoof de
aandacht op zich te vestigen op de Antwerpse provinciale fokdag.
Uiteindelijk trok Kinglydochter Naomi na haar winst afgelopen
maand in Bogaarden ook aan het langste eind in Oostmalle.
tekst Annelies Debergh

Z

e stond er weer: Kinglydochter Naomi, gefokt door Robert Dierckx uit
Opwijk en nu in eigendom van Patrick
Van Hoof en Linda Boonen uit Mortsel.
De fijn gebouwde en sterk gelijnde keuringscoryfee straalde. Na haar zege in
Bogaarden was vrijwel van meet af aan
duidelijk dat de Kinglytelg ook in Oostmalle hoge ogen zou gooien.
Geen zon echter dit jaar voor de provinciale prijskamp van de provincie Antwerpen. De hele dag door balanceerde
het weer tussen net wel en net geen regen. Ondanks meer ingeschreven dieren
bleef het bezoek rond de prijskampring
met het mindere weer wat achter.

Fanny (v. Howie), kamp. vaarzen
Prod.: 2.01 222 7397 3,78 3,24

Fabiola als vaarzenkoningin
Fabiola (v. Linux), kamp. vaarzen
Prod.: 2.05 245 8145 3,77 3,43

Naomi (v. Kingly), algemeen kampioene
Prod.: 2.01 330 9081 4,18 3,14
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Aan het begin van de dag was bij de vaarzenreeksen wel nog een streepje zon te
zien. De fraaie Phaedra (v. Umpire) van
maatschap Mertens-Verheyen uit Turnhout en de jeugdige Joske (v. Jotan) van de
familie Pluym uit Lille hadden in Picolodochter Wiena van Koen Truyen uit Bevel
een sterke tegenstander met fraaie verhoudingen in het skelet. Uit dezelfde
stal kwam finaliste Fabiola (v. Linux). De
Linuxdochter toonde veel stijl en combineerde dat met lengte en fraaie verhoudingen in het frame en een fraaie melkklier. Ze liep vóór Bleske (v. Top Red) en
Elske (v. Talent), twee balansrijke stalgenotes van Roger Weymiens uit Rumst.
Het sterke en glansrijke skelet van Fabiola verdiende de meeste punten in de
finale, met een tweede stek voor Wiena.
Bij de roodbonte koeien ging alle aandacht uit naar Sputnicdochter Nora 65,
ook de oudste roodbontkoe op de keuring. De telg van de familie Buyens uit

Gierle schreef al meer edities van de provinciale prijskamp op haar naam en
kreeg in de reeks meteen weer het volle
vertrouwen van de jury. Zo eindigde de
dieprode Sputnicdochter vóór Classicdochter Helona van Patrick Van Hoof.
Met de finale schoof nog een Classicdochter aan. Dit keer ging het om de
goed geuierde Miranda van Elisabeth Van
Dijck uit Brecht. Deze Classicdochter beschikte eveneens over sterk beenwerk en
een mooie rib. Ze had in haar reeks de
vlot stappende Vera 22 (v. Red Tequila)
van maatschap Blockx-Hermans uit
Arendonk verslagen, maar of het duo
ook in de finale zou scoren, was zeer de
vraag. Immers, het zestal in de eindstrijd
werd nog vervolledigd met Sara 1807 (v.
Savard) van de familie Pluym uit Lille,
eerder dit jaar nog kampioene op de CRV
Koe-Expo. Ze hield in haar reeks Nena 2
(v. Red Reflex) van de familie Buyens op
afstand, maar zou ze het in de finale ook
redden? Drie keer twaalf punten gingen
weer in de richting van Nora 65 en Sara
1807 kreeg de reservestek toebedeeld.

Drie titels voor Van Hoof
In het ochtendprogramma leverde met
name de tweede reeks vaarzen een spannende strijd op tussen Denzeldochter
Sandy van Patrick Van Hoof en Howie
Fanny (v. Howie) van Luc Peeters uit Nijlen in een hoofdrol. De Howiedochter
toonde veel kracht, lengte en een goede
balans in haar lijf en voorzag tevens in
een uitmuntende, vast aangehechte uier.
Het leverde haar de titel van mooiste
uier op. Haar extra functionaliteit bezorgde haar net de voorkeur boven de
fijne en showrijke Sandy.
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Ook Nelly (v. Outbound) van
Alfons Hoefkens uit Kontich
blaakte van de melkdrang. De
jeugdige vaars kwam in de
ochtend uit tegen Zurka 897
(v. Mazurka) en Lherosdochter Conny 880, twee vaarzen
van Herman en Raf Dams uit
Geel. Het drietal kon zich
niet in een hoofdrol manoeuvreren. De hoogste positie
bleek uitgeschreven voor Howie Fanny, met Sandy in haar
schaduw.
Bij de finale van de zwartbonte koeien kwam lichte regen
opzetten. Hoe dan ook trok
het niveau naar een hoger
plan met de imponerende Naomi (v. Kingly) van Patrick Van
Hoof. Haar fraaie skelet en
opvallende stijl en finesse in
haar strakke lijf maakten
veel indruk. Moeiteloos ging
ze de eveneens compleet gebouwde Cassanodochter Aida
van de familie Buyens vooraf,
die nipt naast het kampioenschap greep.
Met Darling de Blier (v. Alliance) en Herto 218 (v. Matson)
stuurde Van Hoof nog twee
finalisten in de ring, waarbij
Darling met haar balansrijke
skelet en veel melkopdruk in
een prima opgehangen uier
zonder twijfel het voortouw
nam.

Vier maximumscores
Ook de familie Op ’t Roodt uit
Olen hield met de twee finalisten Diamant Goldwyn (v.
Goldwyn), breed en hoog geuierd, en Diamant Berny (v. Mr
Burns), groot en sterk, een
stevige voet in de finale. Berny hield eerder op de dag Quilovedochter Joke van Quirynen Dairy Farming uit
Merksplas op afstand, die
met haar fraai beaderde en
melkrijke uier wel de titel
van mooiste uier pakte. De
jury was het er echter roerend over eens: met vier keer
de maximumscore was Naomi de uitverkoren kampioene bij de zwartbonte koeien.
Haar dominante rol werd bij
de verkiezing van de algemeen kampioen herbevestigd:
ook die zege schreef Naomi op
haar naam. l

Mark Post,
hoogleraar Vasculaire
fysiologie Maastricht:
‘Ik verwacht dat over twintig
jaar 75 procent van de vleesmarkt uit kweekvlees bestaat,
maar ik kan me voorstellen dat
dan in restaurants nog vlees
kan worden gegeten dat gemaakt is door een koe.’ (Bo)

Johan Schep,
melkveehouder
te Bergambacht:
‘Als je goed bent in melk
produceren, leg je daar dan
ook volledig op toe en gebruik
alle middelen alleen voor die
melkproductie. Ik geloof in die
kracht en kunde van de melkveehouderij.’ (Bw)

Geeske Holtrop,
boerin te Delfstrahuizen:
‘Als iemand niet rustig is, willen de koeien niet knuffelen.
De koe moet jou accepteren.
Daarvoor is het ook nodig dat
je je verplaatst in de wereld
van de koe.’ (LH)

Christiaan Arends,
hoofd marketing Barenbrug:

Arjan Coppelmans, melkveehouder te Beerzerveld:

‘Veel gemeenten bezuinigen op
hun plantsoenen. Dat wordt
deels gecompenseerd door boeren die voorheen veel voer inkochten en nu bezuinigen door
zelf gras te verbouwen. Dus onderhouden ze hun gras beter en
zaaien ze vaker nieuw gras in,
zeker nu de melkprijs goed is en
investeren dus loont.’ (NRC)

‘Ik wil een hogere productie per
koe en ook blijven weiden. Nu
ik ook nieuwmelkte koeien in de
zomer en het voorjaar heb, vind
ik weiden lastig. Hoogproductieve koeien kunnen slecht omgaan met rantsoenschommelingen en warm weer.’ (NO)

Antoon Bijman,
stoppend melkveehouder
te Uitgeest:

‘Ik vind het allemaal wel heel
extreem. Iedereen rent in volle
vaart achter de hoge genomics
aan. We zien dat er momenteel
allemaal stieren met dezelfde
bloedvoering worden gebruikt.
En goede hoge fokstieren worden helemaal niet meer gebruikt.’ (HI)

‘Sinds mijn jeugd werk ik al tussen de koeien. Ik wil weleens
ervaren hoe het is om geen
koeien meer te melken. Als de
koeien straks weg zijn, kan het
best een keer slikken zijn. We
hebben een heel mooie veestapel, die vanaf 1941 gefokt is
met de naamsvoering Hoekstra.’ (NO)

Freddy Tetteroo, fokkerijdeskundige KI Samen:

Nico van der Werf,
melkveehouder te Raerd:
‘Stilzwijgend zorgen de meeste
boeren in de dagelijkse praktijk
erg goed voor hun vee. Daarnaast houden ze op een hanteerbare manier uitstekend rekening met hun leefomgeving
als medemens. Maar tegenwoordig is dit niet meer voldoende. Je moet allereerst een
goed klinkend verhaal brengen.’ (NO)

Stefan Rensing, onderzoeker Duits rekencentrum:

Erik Manders,
melkveehouder te Venhorst:
‘Een goede eigengefokte stier,
als Manders Marius, is al mooi,
maar een stier die een mooie,
goede dochtergroep kan laten
zien is een nieuwe uitdaging.’
(Bo)

Freek Schravenzande,
columnist:

‘Door genomics neemt het
aantal verschillende stiervaders weliswaar toe, maar de
spreiding in de bloedlijnen
wordt niet groter. Er worden
minder stieren gevonden met
een afwijkende bloedvoering
dan verwacht.’ (Bw)

Evelien Koole,
dierenarts te Maasland:

Wim van Tilburg,
melkveehouder
te Siddeburen:

‘Ik zeg wel eens dat ik een
dubbelleven leid. Als ik in een
Amsterdamse kroeg op hakken sta, kunnen mensen niet
geloven dat ik dezelfde dag
nog met laarzen tussen de
koeien heb gestaan voor een
verlossing.’ (Nw)

‘Ik heb geleerd dat je soms
moet investeren in dingen die
niet rechtstreeks geld opbrengen. In diergezondheid en
dierenwelzijn bijvoorbeeld. Natuurlijk moet dat zich op langere termijn wel terugverdienen.’
(NO)

‘Met de kop omhoog loopt
Marijke 356 een ereronde over
het veld. Een terechte dagkampioen, zien de toeschouwers.
Goed hoog van achter, breed
in het achteruier, zeer correcte
speenplaatsing. “Dit is ook Nederland”, mijmert de commentator in Opmeer als alle 82
koeien na het rundveedefilé
de arena verlaten, achtervolgd
door iemand met een strontschep. Terwijl wetenschappers
in Londen een droge kweekburger naar binnen werkten, genoot ik van een broodje warme beenham in West-Friesland.’ (NRC)

Bronnen: Boerderij (Bo), Boerderij weekend (Bw), Levende Have (LH), NRC Weekend (Nw), NRC Handelsblad (NRC),
Nieuwe Oogst (NO), Holstein International (HI)
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