Jury kiest beste boerenkoeien tijdens rondgang door Nederland

Koeverkiezing brengt
vitaliteit in optima forma
De tweejaarlijkse Melkvee Magazine Koeverkiezing is een succes. Het aantal inschrijvingen is
aanmerkelijk hoger dan bij de vorige editie en ook de kwaliteit ligt op een nog hoger niveau. Tijdens de
rondgang door Nederland werd de jury helemaal enthousiast. Wie wil weten hoe een koe er eigenlijk
hoort uit te zien, leert veel van de strijd tussen de beste gebruikskoeien.

De Koeverkiezing leeft, zoveel is duidelijk.
Met 85 aanmeldingen telt de zoektocht
naar de beste gebruikskoe dit jaar maar
liefst 25 aanmeldingen meer dan de vorige
editie twee jaar geleden. Van alle dieren
hadden de eigenaren de moeite genomen de
koekaart en een foto te sturen, met daarbij
de motivatie waarom ze de koe hadden
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aangemeld. Soms beknopt en soms zeer
uitgebreid, inclusief aanvullende informatie
als het aantal inseminaties en het volledige
celgetalverleden. Hoe meer informatie, hoe
liever de jury het had, om zo een zo eerlijk
mogelijke vergelijking te kunnen maken. Alle
inzenders vanaf deze plaats heel hartelijk
bedankt!

Op de avond van donderdag 1 augustus
kwam de jury bestaande uit veehouder
Peter Aalberts, aAa-analist Jurjen
Groenveld, fokkerijanalist Kees van Velzen
en voormalige Gibo-accountant en thans
technisch specialist rundveehouderij bij
ForFarmers Hendrix Gerrit Bossink, in Zwolle
bijeen om de groep van 85 terug te brengen

Koeverkiezing
De jury is bezig aan
haar ronde door
Nederland. Op de foto
beoordeelt ze Anne
10 (B Beauty x Slogan)
van veehouder Richard
de Bie (tweede van
rechts) uit Werkhoven
(UT). Omdat haar
benen niet goed
genoeg waren, is Anne
10 niet genomineerd.
Op de foto van links
naar rechts Jurjen
Groenveld, redacteur
Anne Hiemstra, Peter
Aalberts, Kees van
Velzen, Richard de Bie
en Gerrit Bossink.

Tekst: Anne Hiemstra
Beeld: Susan Rexwinkel, Anne Hiemstra

tot een aantal koeien dat in twee dagen te
bezichtigen zou zijn. De jury zou namelijk
op dinsdag 6 en woensdag 7 augustus een
rondgang door Nederland maken om de
gekozen dieren te bekijken.
Ondanks dat de vier juryleden zich grondig
hadden voorbereid en de koeien al min
of meer op volgorde hadden gezet, werd
het op 1 augustus nog een lange avond.
Het niveau lag namelijk zeer hoog. Er was
een klein aantal koeien dat het niveau
niet haalde en waarvan vlot afscheid kon
worden genomen. Er was ook een kleine
groep waar de jury bij voorbaat al niet
omheen kon, vanwege de uitstekende
papieren op basis van zowel de productieals de gezondheidskenmerken. Maar op
de grootste groep koeien was wel een
kleinigheid aan te merken en dan is het een
kwestie van wikken en wegen.

Selectiecriteria
Om toch tot een keuze te komen, besloot
de jury bij de jonge koeien strenger te zijn
dan bij de oude koeien. Zo werd een langere
tussenkalftijd een oude koe nog wel eens
vergeven, maar deed dat een jonge koe al
gauw de das om. Ook de gehalten werden
streng beoordeeld. Een koe moest op andere
terreinen wel heel veel over hebben, om
met lage vet- en eiwitpercentages toch
geselecteerd te worden. En ook een hoog
celgetal werd vooral bij de jonge koeien
streng veroordeeld.
Het voert te ver om alle koeien die op de
eerste selectieavond net buiten de boot
vielen hier te noemen. Toch mogen er een
paar niet onvermeld blijven. De jongste
daarvan is Red Hill 34 van de familie
Gunnewijk uit Rekken (GD). De bijna acht
jaar oude Talent-dochter was al zeven keer
in één keer drachtig en alleen als vaars had
ze enkele keren een verhoogd celgetal,
daarna nooit weer. Met gehalten van 4,87
procent vet en 3,78 procent eiwit zou ze
zijn geselecteerd, ware het niet dat haar
kilogram melk productie met gemiddeld
8.129 kilo melk in 305 dagen als te krap werd
beoordeeld.

Te laat opgegeven
De tweede koe die hier genoemd moet
worden, is de fraaie Joltje 96 (v. Proud) van
de familie Stehouwer uit Drijber (DR). Als ze
destijds als jonge koe zou zijn opgegeven,
had ze zeer zeker tot de titelkandidates
behoord. In haar eerste zes korte lactaties
van gemiddeld 311 dagen realiseerde ze een
gemiddelde lactatiewaarde van 124 zonder
één enkele celgetalverhoging. Daarna nam
de tussenkalftijd wat toe, liep het celgetal
iets op en zakte de lactatiewaarde. Niet
dramatisch, maar wel voldoende om de koe
niet te selecteren.
Een koe waarvoor eigenlijk hetzelfde verhaal
geldt, is Wolfvers Anke 15 van de familie
Veurink uit Stegeren (OV). In haar eerste
zes relatief korte lijsten realiseerde de in
1999 geboren Ronald-dochter steevast een
zeer hoge melkproductie met dito gehalten
en met nauwelijks een celgetalverhoging.
Daarna liep het celgetal op en daalde de

De uitermate vitale Denta 18 (Rudolph x Boulet Charles) van de familie Klumper uit Winterswijk (GD)
maakte veel indruk. De 15-jarige tientonner maakte wilde bokkesprongen, toen ze aan het halster de
stal uit werd geleid.

lactatiewaarde, waardoor de koe toch buiten
de boot viel.

Vruchtbaarheidstopper
Een koe die ook niet onvermeld mag
blijven is Hielkje 93 (v. Palmer) van de
familie Geurtsen uit Ruurlo (GD). Hielkje
realiseerde steevast hoge producties met
hoge gehalten in korte lijsten. Ondanks
de hoge gemiddelde lactatiewaarde over
al haar lactaties van 117, had ze slechts 14
inseminaties nodig voor 10 drachtigheden.
Maar ook Hielkje is te laat opgegeven voor
de Koeverkiezing. Juist in haar meest recente
lactatie sukkelde ze met het celgetal, wat
haar bij de jury de kop kostte.
Tenslotte moet de prestatie van
Montbéliarde-kruisling Adrie 2 (Castin
x Sunny Boy) van de familie Verheul uit
Bleskensgraaf (ZH) genoemd worden. De in
1999 geboren honderdtonner kalfde onlangs
voor de 13de keer en had daarvoor slechts
13 inseminaties nodig. Ondanks de extreem
goede vruchtbaarheid achtte de jury de
kilogram melk productie in combinatie met
het eiwitpercentage van 3,34 procent te
laag voor een doorgang naar de volgende
ronde. Bijzonder overigens is dat Verheul
ook de nog altijd vitale moeder van Adrie
2, de in 1995 geboren Adrie opgaf voor de
Koeverkiezing.

Zware dobber
Aan het eind van de avond had de jury dertig
koeien op 25 bedrijven uit alle windstreken
geselecteerd om te gaan bekijken. Een zware
dobber voor een tweedaagse rondreis, maar
uiteraard wilde de jury zoveel mogelijk van
de hoogstaande kwaliteit met eigen ogen
aanschouwen. Het eerste dier op de rondreis
was Marconi-dochter Eelkje 75 van de familie
Van der Heide uit It Heidenskip (FR). De bijna
16 jaar oude koe vertoonde na bijna 130.000

Stemmen
Op www.koeverkiezing.nl staan video’s
van alle twaalf genomineerde koeien en
nog meer informatie, zoals alle volledige
lijsten. U kunt op deze website tevens
stemmen op uw favoriet. De koe met de
meeste stemmen wint in Hoornaar de
publieksprijs. Welke koe dat wordt, maken
we alvast bekend in het Melkvee Magazine
van 28 september.

kilo melk nog een indrukwekkende fysiek,
maar een lekkende voorspeen stond een plek
bij de genomineerden in de weg. Ook de
tweede koe, de nog jonge koe Klaeiterper
Fokje 113 (v. Breakout) van de familie De
Vries uit Wiuwert (FR), haalde de eindronde
niet. Ze deed nauwelijks iets fout, maar
maakte net even te weinig indruk op de jury.
De volgende koeien tijdens de rondreis
wisten zich wel bij de beste twaalf te scharen
en kregen aldus een uitnodiging voor de
Fokveedag Boerenlandfeest in Hoornaar.
Al deze twaalf koeien staan vermeld op
de pagina’s 29, 31 en 33 van dit blad. De
afvallers tijdens de bezichtigingsronde
worden in het navolgende vermeld.

MRIJ
Zo was er Anne 10 (v. B Beauty) van
Richard de Bie uit Werkhoven (UT), een
veelbelovende jonge koe met hoge gehalten.
Bij de bezichtiging bleek echter al snel dat
de verder fraaie koe op de benen niet goed
genoeg was. Exact hetzelfde gold voor De
Weiteman Marie 236 (v. Matchpoint) van
de familie Dekker uit Vriezenveen (OV).
Overigens is de term ‘jonge koe’ bij de
Koeverkiezing een andere als in de dagelijkse
praktijk, omdat Marie 236 en Anne 10 al in X
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Videoʼs
Van alle twaalf genomineerde koeien is een video gemaakt, welke op
www.koeverkiezing.nl is te zien. Bekijk hoe deze duurzaamheidstoppers
bewegen en hoor de commentaren van hun eigenaren.

beoordeling en stond de volgende ronde in
de weg.
Tenslotte was er de rode Jana 10, een
dochter van Corn Redgold uit een Brown
Swiss-moeder (voor de foto zie pagina 11
van dit blad). Van de drie koeien had Jana
met 134 in haar huidige lactatie de hoogste
lactatiewaarde, maar in haar eerste drie
lactaties had ze lactatiewaarden beneden
de 100. Vandaar dat ook Jana in het geweld
sneuvelde, al ziet de jury deze drie koeien uit
de categorie jong bij de volgende editie van
de Koeverkiezing over twee jaar graag nog
eens terug.

Voorpaginakoe
De jury kwam op
donderdag 1 augustus
bij elkaar om de 85
aanmeldingen te
reduceren tot een
aantal dat in twee
dagen te bezichtigen
zou zijn. Door
de hoogstaande
kwaliteit was dat
niet eenvoudig en
het werd dan ook
een lange avond
voor Gerrit Bossink,
Peter Aalberts, Kees
van Velzen en Jurjen
Groenveld (v.l.n.r.).

2004 en 2005 zijn geboren. Met het oog op
de verdeling in aantallen besloot de jury de
leeftijdsgrens van de categorieën jong en
oud na de inschrijving een jaar naar voren
te halen. Koeien geboren voor 1 januari
2004 werden bestempeld als ‘oud’ en koeien
geboren na 1 januari 2004 als ‘jong’.
Sommige veehouders hadden meer dan
één koe opgegeven. Geen probleem zolang
de koeien maar aan de criteria voldeden
en serieus konden meedingen naar een
nominatie. Dat gold bijvoorbeeld voor André
en Jeanette Vink uit het Zuid-Hollandse
Groot-Ammers, door de jaren heen trouwe
Koeverkiezingsdeelnemers met hun MRIJkoeien. Deze keer hadden ze Roza 40 (v.
Robin) en Danielle 67 (v. Pacht) opgegeven.
Koeien waar heel weinig op aan te merken
viel, zowel op papier als in levenden lijve.
Beide koeien hadden een lactatie met
enkele celgetalverhogingen, maar over het
algemeen was de uiergezondheid uitstekend,
evenals de vruchtbaarheid en de gehalten
in de melk. Dat beide koeien gemiddeld de
10.000 kilo melk niet haalden, is inherent
aan het ras. Toch wisten de beide koeien de
jury net onvoldoende te overtuigen voor
een plaats in de ﬁnale. Wat meer zei over de
enorme kwaliteit van de ﬁnalisten dan over
de beide MRIJ-koeien.

Drie koeien
Een veehouder die zelfs drie koeien had
opgegeven was Jack Houbraken uit Bergeijk
(NB). En alle drie waren ze ook nog goed
genoeg om serieus te willen bekijken. Zo
was daar de bijna zwarte MRIJ-kruisling
Anoeska 39 (v. Matthijs), een vierdekalfskoe
die korte tussenkalftijden wist te combineren
met een enorm hoge productie. Dat ze
voor haar leeftijd wat oud aandeed, stond
een nominatie in de weg. Dan was er de
zwartbonte Kian-dochter Linda 33, die
eveneens wist te overtuigen met klinkende
cijfers. Ook fysiek stond ze haar ‘mannetje’
en ze was dan ook dichtbij een nominatie.
Dat Houbraken echter niet structureel het
celgetal laat registreren, bemoeilijkte haar
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De koe die de voorpagina van het
juninummer van Melkvee Magazine sierde,
Klaartje 45 (v. D Kashmir) van de familie
Snellink uit Markelo (OV), werd ook
bekeken. Klaartje stond droog en maakte
niet genoeg indruk op de jury, zodat
een hernieuwd optreden in Hoornaar er
vooralsnog niet van komt. Buurtgenoot Do
(v. Stadel) van de familie Keppels uit Laren
(Gld.) wist de jury net niet te overtuigen, al
was ze al acht keer met de eerste inseminatie
drachtig geworden. Ze zat dichtbij een
nominatie en ook deze koe ziet de jury over
twee jaar dan ook graag nog eens terug.
De bekende fokker van honderdtonners en
voormalig jurylid van de Koeverkiezing Jos
Knoef uit Geesteren (OV) had ook een koe
opgegeven. Big Ellie 33 (v. Orcival) weet
jaar in jaar uit vlot boven het toch al hoge
bedrijfsgemiddelde te produceren, met hoge
gehalten en steevast korte tussenkalftijden.
Dat ze het uiteindelijk niet wist te redden,
had te maken met het celgetal dat in
de meeste lactaties één of enkele keren
verhoogd was.

150.000 kilo melk
De correct gebouwde Riekje 126 (v.
Archibald) van Sander Oldengarm uit
Eeserveen (DR) blinkt uit in gehalten en
vruchtbaarheid. Riekje wist net niet te
overtuigen en is mogelijk een kandidaat
voor de toekomst, al kunnen haar even
breed geplaatste voorspenen dat wel eens
in de weg staan. Een andere Drentse koe

wist eveneens net niet te overtuigen. De
krachtige Alida 35 (v. Slogan) van de familie
Talens uit Annen is een honderdtonner met
een gemiddelde lactatiewaarde van 114.
Vooral haar mindere laatste lactatie stond
een nominatie in de weg.
Een koe die zeker niet onvermeld mag
blijven is de 17-jarige Gonda 21 (v. Sierra)
van de familie Schokkenkamp uit Welsum
(OV). Gonda produceerde al meer dan
150.000 kilo melk met 3,50 procent eiwit.
Ze produceerde meestal vlot boven het
bedrijfsgemiddelde en bracht haar eerste
zeven kalveren vlot achter elkaar. Daarna
nam de tussenkalftijd wat toe en liep het
celgetal op. De jury heeft respect voor de
nog altijd voortschrijdende levensproductie,
maar besloot de zichtbaar ouder wordende
koe niet meer te nomineren.

In optima forma
De koe die wellicht het dichtst bij een
nominatie was, maar hem niet kreeg, was
de indrukwekkend vitale Denta 18 (zie de
foto op pagina 27) van de familie Klumper
uit Winterswijk (GD). De 15-jarige Rudolphdochter produceerde tot dusver ruim
125.000 kilo melk en slechtte inmiddels ook
de barrière van 10.000 kilo vet en eiwit. Ze
heeft zelfs een dochter die al hard op weg
is dat kunstje te herhalen. Denta blinkt niet
uit in extreem korte tussenkalftijden of
een hoog eiwitpercentage (3,42 procent),
maar heeft wel een super uiergezondheid.
In haar meest recente lactatie realiseert ze
een gemiddeld celgetal van slechts 34 (18
monsteringen). De belangrijkste reden om
haar niet te nomineren is haar verwachte
kalfdatum die exact samenvalt met de
ﬁnaledag in Hoornaar.
Vitaliteit in optima forma, dat is wat Denta
18 tentoonspreidt en wat ook de twaalf
genomineerden zonder uitzondering
laten zien. De beste boerenkoeien blijken
over het algemeen niet te groot en qua
lichaamsbouw volkomen in balans, waardoor
ze gemakkelijk functioneren. Wat ook
opvalt is het bijzonder sterke karakter van
deze koeien. Ze zijn attent en hebben een
duidelijke eigen wil. Fokdoeldiscussies
zijn niet langer nodig. Kijk naar de
genomineerden en oordeel zelf. 

Kom ook naar Hoornaar
De genomineerde koeien zijn te bezichtigen op de 101ste editie van de Fokveedag Boerenlandfeest,
die op zaterdag 5 oktober in Hoornaar wordt gehouden. Het dagprogramma loopt van 9.00 tot 16.00
uur, waarbij de rundveekeuring om 9.30 uur begint. De ﬁnale van de Melkvee Magazine Koeverkiezing vormt een onderdeel van het middagpauzeprogramma en begint om 12.00 uur. De koeien
worden in de ring gepresenteerd en de vakjury zal ter plekke de winnaars bekendmaken. Rond 12.30
uur zal bekend zijn wie zich twee jaar lang de beste gebruikskoe van Nederland mag noemen.

De genomineerden
CATEGORIE
JONG

Wilma 323

De Vlottenburg Wilma 323 van de familie Gieling uit Babberich (GD) is de jongste van
de twaalf koeien die de vakjury selecteerde voor de ﬁnale. Dat ze toch is geselecteerd,
betekent dat ze bijzonder weinig steken laat vallen. Wilma startte met twee korte lactaties
van minder dan 300 dagen, waarbij ze lactatiewaarden van boven de 110 liet noteren.
Evengoed werd ze nog beter, getuige de lactatiewaarde van 124 in haar meest recent
afgesloten lijst. Wilma had in haar productieve carrière slechts één keer een verhoogd
celgetal en had slechts zeven inseminaties nodig voor vijf drachtigheden. Wilma is een
dochter van eigen stier De Vlottenburg Kain 2 (Kian x Lentini) uit een Stadel-moeder en
kreeg maar liefst 92 punten voor haar exterieur.

Geboren

Dagen

Kg melk

% vet

% eiwit

Lw

Cgtvh/l

Tkt

Ext

06-10-06

1.412

47.182

4,51

3,61

112

0,2

385

92

CATEGORIE
JONG

Bontje 138

Bontje 138 is een uiterst correct gebouwde Kian-dochter (mv. Stadel), die volgens haar
eigenaar in haar leven nog nooit kreupel is geweest. De roodbonte koe van de familie
Ruijter uit Warmenhuizen (NH) kalfde al op een leeftijd van één jaar en tien maanden
voor het eerst af, een belangrijk gegeven volgens de jury, want een koe moet op tijd
beginnen met geld verdienen. Na een uitstekende vaarzenlactatie (LW 112) kalfde
Bontje als tweedekalfskoe te vroeg af, wat haar een lactatiewaarde van 93 bezorgde. Ze
pakte de draad echter moeiteloos weer op. Bontje valt op door haar hoge gehalten en
haar uitmuntende uiergezondheid. Nog nooit had ze een verhoogd celgetal. Ook haar
vruchtbaarheid is prima, ze was tot dusver elke keer vlot drachtig.

Geboren

Dagen

Kg melk

% vet

% eiwit

Lw

Cgtvh/l

Tkt

Ext

15-11-05

1.871

56.189

4,67

3,77

106

0,0

387

87

CATEGORIE
JONG

Nordika 5

Grashoek Nordika 5 (Colombo x Clouseau) komt uit de grote stal van de familie Engelen
in Grashoek (LB), tevens de eigenaren van KI Samen. Met haar fraaie exterieur won ze
al eens de fokveedag in Asten-Heusden. Nordika blijkt met een gemiddelde productie
van 35,5 kilo melk per productieve levensdag ﬂink productief en weet dat ook nog eens
te combineren met zeer hoge gehalten. Dat de productie haar makkelijk afgaat, blijkt uit
haar vruchtbaarheid. Voor zes drachtigheden had ze drie keer slechts één en drie keer
twee inseminaties nodig. Nordika had in haar carrière acht keer een celgetalverhoging.
Als verse derdekalfskoe had ze één keer een forse verhoging (mastitis), het gemiddelde
celgetal van de andere zeven verhogingen is slechts 268.

Geboren

Dagen

Kg melk

% vet

% eiwit

Lw

Cgtvh/l

Tkt

Ext

22-10-05

1.746

62.004

4,97

3,75

110

1,5

383

90

Tommy 784

CATEGORIE
JONG

Drouner Tommy 784 (Kirby x Sunny Boy) van de familie Albring uit Drouwenermond
(DR) is een koe die op papier alles goed doet, maar geen fokveedag zal winnen. Tommy
produceert jaar in jaar uit enorm veel kilo’s melk met torenhoge gehalten, ze laat nooit
een steekje vallen. Ze noteerde nooit een lactatiewaarde lager dan 110 en voltooide
haar meest recente afgesloten lijst met een lactatiewaarde van maar liefst 129. En in
haar lopende lijst staat ze ook al weer op 122. Ondanks haar hoge productie is haar
vruchtbaarheid uitstekend. Voor acht drachtigheden had ze slechts elf inseminaties
nodig. Ook haar celgetal is steevast laag. Als vaars had ze weliswaar zeven keer een
verhoogd celgetal, maar daarna in zes lactaties nog slechts vier keer.

Geboren

Dagen

Kg melk

% vet

% eiwit

Lw

Cgtvh/l

Tkt

Ext

13-07-04

2.178

78.199

4,53

3,77

119

1,6

389

85
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De genomineerden
CATEGORIE
OUD

Klara 112

Klara 112 (Palmer x Cash) van de familie Van der Wal uit Genemuiden (OV) is de
vruchtbaarheidskampioen van dit jaar. Klara werd in haar leven tien keer geïnsemineerd
en was alle keren direct drachtig. Verder is aan Klara’s kleine uier niet af te lezen dat
ze al hard op weg is honderdtonner te worden. Ze begon als vaars relatief rustig, maar
produceerde daarna elke lactatie vlot boven het bedrijfsgemiddelde met hoge gehalten.
Het celgetal was de laatste jaren wel eens verhoogd, maar nooit verontrustend. In haar
voorlaatste lactatie had ze weliswaar zeven verhogingen, maar schommelde het celgetal
zes keer rond de 300, met slechts één echte verhoging. En in haar onlangs afgesloten
lactatie had ze maar één keer een verhoogd celgetal.

Geboren

Dagen

Kg melk

% vet

% eiwit

Lw

Cgtvh/l

Tkt

Ext

03-07-02

2.902

93.506

4,77

3,66

105

1,9

373

88

CATEGORIE
OUD

Marie 69

Marie 69 (Design x Lava) van de familie Fokkema uit Menaldum (FR) is met 36,1 kilo de
koe met de hoogste melkproductie per productieve levensdag van alle genomineerden.
Bijzonder is dat ze tevens de koe is met de kortste gemiddelde tussenkalftijd. Met haar
eerste kalf op 4 januari 2004 en haar tiende kalf op 31 december 2012 weet ze net
binnen het jaar te blijven. Het exterieur van Marie is nooit beoordeeld, maar met haar
ijzersterke gestel zou ze ongetwijfeld hoge ogen gooien. Met slechts twee maal een
celgetalverhoging in tien lactaties is ook haar uiergezondheid uitstekend te noemen.
Eigenlijk heeft Marie 69 maar één zwak punt en dat is haar eiwitpercentage van 3,31
procent. Desondanks realiseert ze een lactatiewaarde van 110.

Geboren

Dagen

Kg melk

% vet

% eiwit

Lw

Cgtvh/l

Tkt

Ext

09-11-01

2.984

107.734

4,29

3,31

110

0,2

365

-

CATEGORIE
OUD

Rejah 4071

Etazon Rejah 4071 (Spirando x Foppe) van de familie Noordman uit Sterksel (NB) is een
echte krachtpatser. Ze startte als vaars met een 305-dagenproductie van 8.000 kilo melk
om als tweedekalfskoe door te stoten naar ruim 11.000 kilo melk in 305 dagen en dat
vervolgens jaar in jaar uit te continueren. Eén keer haalde ze zelfs ruim 13.000 kg. Wat
bij de productie opvalt is haar gemiddelde eiwitpercentage en zelfs wat lage vetgehalte.
Als enige van de genomineerden haalt ze de 4 procent vet niet. Rejah kan haar productie
gemakkelijk aan. Ze had wel eens een inseminatie meer nodig, maar voor de laatste vier
drachtigheden had ze slechts zes inseminaties nodig. Ook het celgetal is prima met in
negen lactaties slechts zeven verhogingen.

Geboren

Dagen

Kg melk

% vet

% eiwit

Lw

Cgtvh/l

Tkt

Ext

03-09-01

3.129

107.852

3,98

3,49

108

0,8

414

89

Geertje 422

CATEGORIE
OUD

Geertje 422 (Lord Lily x Ronald) van de familie Schouten uit Midwoud (NH) is een wat
tenger ogende koe, die probleemloos de barrière van 100.000 kilo melk slechtte. Haar
exterieurscore werd onlangs opgehoogd naar 85 punten. Geertje realiseert een prima
eiwitpercentage en kalfde in augustus 2003 voor het eerst om vervolgens maar liefst zes
achtereenvolgende jaren in de maand oktober te kalven. Daarna liep ze iets uit, maar dat
haar vruchtbaarheid uitstekend is, staat buiten kijf. Voor elf drachtigheden had ze slechts
dertien inseminaties nodig. En ook haar uiergezondheid is uitmuntend. Ze had in haar
carrière slechts tweemaal een celgetalverhoging en realiseert volgens haar eigenaar op
basis van 106 monsteringen een gemiddeld celgetal van 67.

Geboren

Dagen

Kg melk

% vet

% eiwit

Lw

Cgtvh/l

Tkt

Ext

15-06-01

2.976

101.136

4,42

3,62

102

0,2

385

85
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De genomineerden
CATEGORIE
OUD

Bartje 238

Bartje 238 (Newh Rocko x Cash) van de familie Vonk uit Goudriaan (ZH) is een perfect
uigebalanceerde koe. Ze lijkt nog jaren op dezelfde manier door te kunnen gaan en de
100.000 kilo melk volmaken, zal dan ook geen enkel probleem zijn. Op papier voldeed
Bartje maar net aan de criteria, maar haar voorkomen maakte indruk op de jury. Ze is
een gemiddelde melkproducente met hoog vet, die pas op latere leeftijd echt op stoom
kwam. Haar vruchtbaarheid is over het algemeen uitstekend. Door blauwtong was het
een tijdje minder, maar van de elf drachtigheden was ze zes keer na één inseminatie
drachtig, waaronder de laatste drie keer. Met slechts twee maal een celgetalverhoging in
tien afgesloten lactaties, is haar uiergezondheid uitstekend te noemen.

Geboren

Dagen

Kg melk

% vet

% eiwit

Lw

Cgtvh/l

Tkt

Ext

19-08-00

3.389

97.140

5,06

3,56

101

0,2

393

79

CATEGORIE
OUD

Patricia 2

Cash-dochter Patricia 2 van de familie De Bruin uit Giessenburg (ZH) is met haar
hoogtemaat van 1,40 meter de kleinste koe van alle genomineerden. Niet vreemd met
de stier Aldo als moedersvader. Een geringe hoogtemaat hoeft een succesvolle carrière
echter niet in de weg te staan en de jury vond het dan ook allerminst een nadeel. Patricia
is een gemiddelde melkproducente met prima gehalten, waardoor ze jaar in jaar uit vlot
boven het bedrijfsgemiddelde presteert. Haar lactatiewaarden lopen uiteen van 101 tot
115. Ze heeft wel eens een inseminatie meer nodig om drachtig te worden, maar is toch
al begonnen aan haar tiende lactatie. Ze blinkt uit in uiergezondheid, met in haar hele
carrière (112 monsteringen) slechts één celgetalverhoging.

Geboren

Dagen

Kg melk

% vet

% eiwit

Lw

Cgtvh/l

Tkt

Ext

27-06-00

3.329

96.858

4,42

3.64

108

0,1

415

85

CATEGORIE
OUD

Wilhelmina 345

Wilhelmina 345 (N.R.M. Rudolf x Leadership) van de familie Van Dijk uit Giessenburg (ZH)
combineert het beste van twee koefamilies. Twee loten uit de Wilhelmina-familie werden
al eens NRM-kampioen, wat ook geldt voor grootmoeder Geertje 289. De bekende
Slingeman 63-dochter is namelijk de moeder van N.R.M. Rudolf. Wilhelmina 345 weet
haar exterieur beloond met 89 punten. Ze blijkt een enorme melkproducente, getuige
haar gemiddelde 305-dagenproductie van bijna 11.500 kilo melk. Haar eigenaar heeft
dan ook geen haast met insemineren, waardoor ze een langere tussenkalftijd realiseert,
terwijl ze voor twaalf drachtigheden toch maar twintig inseminaties nodig had. Haar
uiergezondheid is subliem met slechts één celgetalverhoging in 99 monsteringen.

Geboren

Dagen

Kg melk

% vet

% eiwit

Lw

Cgtvh/l

Tkt

Ext

03-06-00

3.377

116.084

4,22

3,47

103

0,1

446

89

Ginny

CATEGORIE
OUD

Stillewagt Ginny (Ronald x Lutz) van de familie Van der Kolk uit Dalfsen (OV) is de
uiergezondheidskampioen van dit jaar met een gemiddeld celgetal van slechts 34. Ginny
werd in haar leven 120 keer gemonsterd en had nooit een verhoogd celgetal. De onlangs
voor de elfde keer gekalfde Ginny is een niet te grote, stabiel staande koe, die steevast
net onder het bedrijfsgemiddelde produceert. De lactatiewaarde bewoog zich altijd
tussen de 90 en 100 en was één keer 101. Ginny is tot en met haar vijfde lactatie elk jaar
meer melk gaan produceren en wist haar niveau sindsdien uitstekend vast te houden.
Haar eerste zes lactaties waren kort, waarna de tussenkalftijd iets opliep. Voor de laatste
twee drachtigheden had ze echter maar drie inseminaties nodig.

Geboren

Dagen

Kg melk

% vet

% eiwit

Lw

Cgtvh/l

Tkt

Ext

01-06-00

3.388

105.885

4,52

3,60

96

0,0

402

85
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