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Dubbelslag voor Arendsen Raedt op tiende fokveedag Bathmen-Laren

Rood troeft zwart af
Op de fokveedag in Bathmen-Laren kwamen de roodbonten
sterker voor de dag dan de zwartbonten. De meeste indruk
maakte heersend HHH-kampioene Marjan 26. De Blitzdochter
van Hendrik Jan Arendsen Raedt zegevierde in de middenklasse.
tekst Inge van Drie

V
Els 286 (v. Burnstyn),
kampioene roodbont vaarzen
Prod.: 2.01 350 8523 5,40 4,09 117 lw l.l.

oor de tiende keer alweer stond de
fokveedag Bathmen-Laren op het
programma. Wat ooit begon als een
plaatselijk evenement, is uitgegroeid tot
een volwaardige regionale keuring. Niet
alleen melkveehouders uit Bathmen en
Laren nemen deel, ook koeien uit Barchem, Schalkhaar en zelfs Angerlo prijken inmiddels in de catalogus, die in
totaal vijftig zwartbonten en negentig
roodbonten bevatte.

Zwitserse stieren

Marjan 26 (v. Blitz),
kampioene roodbont midden
Prod.: 3.06 401 13.685 4,49 3,47 121 lw

Holbra Pamora (v. Bogart),
kampioene zwartbont midden
Prod.: 2.01 400 10.109 4,85 3,73 100 lw
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Een van die relatief nieuwe inzenders is
Hendrik Jan Arendsen Raedt uit Barchem. Hij verscheen aan de start met
Marjan 26. De Blitzdochter won afgelopen jaar het algemeen kampioenschap
op de HHH-show. Aan kwaliteit had ze
sindsdien niets ingeboet. Van meet af
aan was duidelijk dat Marjan met haar
fraaie balans, haar vast en hoog aangehechte melkklier en sterke beenwerk
moeilijk te kloppen zou zijn. En dat terwijl de concurrentie in de sterk bezette
roodbonte middenklasse niet mis was.
Neem ’t Laar Ilona 7, een jeugdige en
gerekte Thunderdochter van Harm en
Dineke Ludden uit Almen. Of wat te denken van Huntje Holstein Nienke 3 van Henk
Oudenampsen uit Laren, een fraai geuierde, harmonisch gebouwde Classicdochter? Hoe fraai ook, Ilona en Nienke legden het af tegen Marjan, die de meeste
tegenstand kreeg van Holbra Ella 1 (v. Savard) van Gerrit en Alie Holmer uit Laren.
De vaarzenkampioene van editie 2012
presenteerde zich overtuigend met haar
vlotte stap, haar jeugdige uitstraling en
de sterk opgehangen uier. Maar Marjan
overtroefde Ella in ruimte in de voorhand
en in lichaamsbalans. De titel ging naar
Marjan, voor Ella restte het zilver.
Niet alleen in de middenklasse lieten
Zwitserse stieren van zich spreken. Na

Blitz en Savard was het bij de senioren de
beurt aan Pickel. Zijn dochter Marjan 83
van Rinus Bronzewijker uit Bathmen
won het kampioenschap met dank aan
haar mooie wigvorm en de goed bewaarde uier. Vanwege een hogere achteruier
en een kalving extra gaf ze Annie 41 (v.
Tequila) – met haar diepe middenhand
een plaatje om te zien in zijaanzicht –
van Bennie Poll uit Schalkhaar het nakijken. Op de derde plek belandde de soepel bewegende Carola 175 (v. Kian) van
Theo de Winter uit Kring van Dorth.
In Laren drong de jongste vaars van de
keuring, de net twee jaar oude Geertje 409
van Henk Oudenampsen en Wim Veneklaas Slots, brutaalweg door tot de finale. De dochter van Crackholm Secure –
ze werd gefokt door de familie
Haandrikman uit Beilen – is een belofte
voor de toekomst. Ze was nog een beetje
licht in de voorhand, maar haar jeugdige
opdruk en fraaie uier leverden nu al de
derde plek in de finale op. Ze verwees de
grote, functioneel ijzersterke Juweeltje 20
– op papier een Jerudodochter, maar volgens de eigenaar een dochter van een
proefstier met brownswissbloed – van
Hans Sleumer en Hennie Harkink uit Lochem naar de vierde stek.
Voor het zilver meldde zich Tobie 175 van
Ewald Schut en Wilja Oudenampsen uit
Harfsen. De Jotandochter was een heel
complete vaars met veel lengte en een
prima kruis. In achteruier legde ze het af
tegen Els 286, nog zo’n ijzersterke pupil
van Arendsen Raedt. De oudmelkte
Burnstyndochter veroverde met haar royale ontwikkeling, haar fraaie skelet en
de puike melkklier de vaarzentitel.
Zowel in aantal als qua niveau in de
breedte waren de roodbonten in Laren
de zwartbonten de baas. Dat neemt niet
weg dat er ook bij zwartbont genoeg
moois te bewonderen was. Bijvoorbeeld
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in de middenklasse, waar
Hendrik Jan Arendsen Raedt
de strijd aanging met Gretha
328 (vader onbekend). Met
haar lengte en upstanding
was Gretha de sterkste finaliste in frame, maar in beengebruik moest ze haar meerdere
erkennen in het kampioensduo van Gerrit en Alie Holmer: Holbra Hillie 20 (v. Holbra
Alta Spot) en Holbra Pamora (v.
Bogart). Hillie viel misschien
wat uit de toon qua stokmaat,
maar wie maalde daar om na
het zien van haar mooie ribwelving en kwalitatief sterke
uier? Toch moest ze Pamora
voorrang verlenen, een Bogartdochter met een sterk opgehangen, ondiepe uier en
veel lengte.

Twee keer Lucky Mike
Bij de senioren ontspon zich
een duel tussen twee Lucky
Mikedochters. Meta 26 van
Harm, Jenny en Dirk Meuleman uit Laren was een koe
met power, een sterk aangehechte uier en een vlotte stap,
terwijl concurrente Huntje
Holstein Sandy 3 van Henk Oudenampsen het moest hebben
van haar fraaie frame en lange uier. Meta besliste de strijd
in haar voordeel met Sandy
op de reservestek.
Bij de zwartbontvaarzen viel
Gotink’s Elske 606 net buiten de
prijzen. Vooral in beweging
imponeerde de Roadrunnerdochter van vof Berends
Dairy, maar ze miste de laatste achteruierhoogte.
De breed gebouwde Holbra Rdn
Paulona (v. Radon), opnieuw
een telg van Holmer, oogstte
lof voor haar vast aangehechte uier, maar ze was niet onberispelijk in de bovenbouw. In
beenwerk was ze beter dan
Nellie 4194 (v. Brilliant) van de
familie De Groot uit Laren,
maar in frame was Nellie Paulona de baas.
De vaarzenfinale werd pas
’s middags afgewerkt en
daarvan profiteerde Nellie.
Hoe langer de dag duurde,
hoe fraaier haar uier oogde.
Dat gaf de doorslag. Nellie
won de titel met Paulona als
secondante. l

Ruud Tombrock,
directeur WSPA Europa:
‘Dat boeren in toenemende
mate ervoor kiezen hun koeien
weidegang te ontzeggen, is
niet een door onoverkomelijke
economische macht gedreven
proces. Het wordt veroorzaakt
door het soort kennis, de managementvaardigheden en de
mentaliteit die momenteel domineren.’ (Nw)

van de melkveehouders. Het
zou wel fair zijn als ze daarvoor
dan ook beloond zouden worden in de melkprijs.’ (Mm)

Joël Broekaert,
culinair publicist:
‘Het regende klachten uit de
buurt toen koe Els drie dagen
onafgebroken loeide omdat
haar kalf werd weggehaald. Dat
gebeurt elk jaar met duizenden
melkkoeien, want koeien geven
geen melk als ze niet kalveren.
Maar die kalfjes mogen die melk
niet drinken, anders kunnen wij
er geen kaas van maken.’ (VN)

Krijn Poppe,
landbouweconoom
‘De landbouw heeft behoefte
aan boegbeelden. Je moet de
mensen laten zien welke dilemma’s er zijn, welke oplossingen je hebt en hoe je het
gaat doen. Zuivel is goed te
positioneren, mensen hebben
iets met koeien.’ (Bw)

Gert-Jan Roseboom,
veebeoordelaar te Borger:
‘Melkproductie, gezondheid
en levensduur, daar komt het
op neer. Dat laatste wordt
steeds belangrijker om de kosten te drukken. Het beenwerk
bepaalt hoe lang een koe meegaat. Het is belangrijk om daar
bij de stierkeuze rekening mee
te houden.’ (Bw)

Henk Bleker,
oud-staatssecretaris
van Landbouw:
‘Ondernemers die hun bedrijf
willen doorgeven aan de volgende generatie, dat is pas echte duurzaamheid. Man, man,
man, wat worden er mooie stallen gebouwd in het land.’ (Bv)

Harry Schuiling,
directeur Semex:
‘Als de vruchtbaarheid van de
koeien bij onze afnemers verbetert, kunnen wij inderdaad minder doses sperma afleveren.
Maar wij willen dan ook niet alleen een product bieden, maar
ook de oplossing van een eventueel vruchtbaarheidsprobleem.
Wij willen samenwerken met de
veehouder aan het verbeteren
van de veestapel.’ (Mm)

Nathalie Baartman,
cabaretière:

Walter Liebregts, importeur
genetisch materiaal:
‘Ik durf de stelling aan dat de
boer en zijn bedrijf de laatste
tien jaar sterk verbeterd zijn.
Wat niet beter werd is de koe,
dat wil zeggen de zuivere
holsteinkoe. Hoe komt dit?
Inteelt!’ (Kc)

Alexander van Rouwendaal,
directeur Vecozuivel:
‘Dat de Nederlandse zuivel internationaal zo hoog aangeschreven staat, is vooral te
danken aan het vakmanschap

het imago aan van de universiteit zelf, maar het holt ook de
positie uit van de WUR in het
Nederlands debat over de agrosector.’ (NO)

Jan Nieuwenhuizen,
melkveehouder
te Zevenhoven:
‘Sommigen denken bij genomic
selection nog te vaak aan manipulatie. We moeten het daarom goed blijven uitleggen. Met
genomic selection weet je gewoon vier tot vijf jaar eerder wat
de eigenschappen zijn van een
dier.’ (CM)

‘Ik kom uit Twente. Tegenwoordig ben ik een Tukker aan zee.
Dat slaat ook nergens op. Ik
moet bomen om me heen hebben en zeker dagelijks een koe.
We lijken wel een bepaalde diersoort. Beesten die niet kunnen
wennen aan een andere habitat.
De grond moet goed en bekend
zijn, anders aarden we niet.’ (Tl)

Coen Hagoort,
melkveehouder zonder eigen
opfok te Waarder:

Albert Jan Maat,
voorzitter LTO Nederland:

Cees Veerman,
voormalig minister
van Landbouw:

‘Elke uitspraak van voorzitter
Aalt Dijkhuizen van WUR over
het Nederlandse AGR, waarin
innovatie, duurzaamheid en efficiëntie hand in hand gaan,
wordt ogenblikkelijk onder vuur
genomen door Wageningse
hoogleraren. Dat tast niet alleen

‘Aangekochte oudere koeien
bleken geen succes. Die hebben
heimwee, komen in een nieuw
koppel, ander voer. Vaarzen
passen zich makkelijker aan. Die
accepteren dat ze onder aan de
rangorde staan.’ (Bo)

‘Voor de plantaardige sectoren
en de melkveehouderij in Nederland is zeker toekomst. Mensen moeten koeien blijven zien
in het landschap. Dat dit wat
kost, mag de burger best weten.’ (Bv)

Bronnen: NRC weekend (Nw), Boerderij weekend (Bw), K&L courant (Kc), Melkvee magazine (Mm), Boerderij vandaag (Bv),
Twentelife (Tl), Nieuwe Oogst (NO), Vrij Nederland (VN), CRV Magazine (CM), Boerderij (Bo)
V E E T E E LT

VX14_keuring Bathmen en bloempjes.indd 55

S E P T E M B E R

1

2 0 1 3

55

10-09-13 11:30

