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Suarez toont degelijke vaarzen, Pleasure de fraaiste

Uniform verschillend
Editie 2013 gaat met ongeveer 4000 man publiek als een van de drukste
open dagen van KI Kampen de boeken in. Het publiek zag vijf uniforme
dochtergroepen met kwaliteiten op verschillende terreinen.
tekst Florus Pellikaan

video-impressie www.veeteelt.nl

N

iet in een tent, maar in
een van de hallen van mechanisatiebedrijf Landbouwsluis stonden de dochtergroepen van KI Kampen dit keer
opgesteld. De tweejaarlijkse
open dag was deze editie

neergestreken bij Zeedieker
Holsteins, want traditiegetrouw was de gastheer ook
nu de fokker van een stier die
een collectie toonde (Zeedieker Dairymaster). Aangezien
Zeedieker Holsteins in eigen-

Ruim uitgegroeide Dairymasters met iets grof beenwerk

Suarez toonde sterke, iets cilindrische en ruim bespierde dochters

Fraaitypische en hoog geuierde fokperiodedochters van Pleasure
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dom is van Landbouwsluis in
Genemuiden, was de open
dag meer dan alleen een koeiengebeuren. Ook de nieuwste
typen trekkers en werktuigen stonden uitgestald en die
combinatie maakte de open
dag erg druk bezocht.
Vooraf had de ki-organisatie
zich voorgenomen om vijf
verschillende groepen te tonen, zodat er voor iedere veehouder iets naar zijn of haar
smaak zou zijn. En daarin
slaagde ze uitstekend. Misschien dat alleen een roodbonte krachtstier ontbrak,
maar verder werden de meeste fokkerijrichtingen wel ingevuld door uniform samengestelde collecties.

Laatrijpe Dairymasters
Uniform was zonder discussie het zestal vaarzen van
gehaltevererver Heuvel Suarez.
Nieuwsgierig werd uitgekeken naar de groep van de
nummer vier NVI-stier. De
late O Manzoon uit de Geertjefamilie van Van ’t Oever
uit Kamperveen voldeed aan
de verwachtingen, tenminste
als de Suarezdochters voldeden aan het type koe dat aansloot bij het persoonlijke fokdoel. Ze straalden niet de
meeste melk uit, maar lieten
zien tegen een stootje te kunnen. De vaarzen waren sterk
gebouwd, iets cilindrisch en
ruim bespierd. Het type koe
lijkt bijvoorbeeld te passen op
grasbedrijven of grote bedrijven met een hard milieu.
De Suarezdochters waren
daarnaast voorzien van pri-

ma achteruiers met korte,
centraal geplaatste spenen.
Het rechte beenwerk had wat
veel bot, maar het was passend bij het type dier.
Van andere makelij was de
groep van Zeedieker Dairymaster. De Survivorzoon vererft
weliswaar niet veel meer
melk dan Suarez, maar hij
schaart zich met 114 juist wel
bij de exterieurtoppers. De
groep, met op één na tweedekalfsdieren, maakte duidelijk
dat Dairymaster veel laatrijpheid vererft en in één keer
een ruim gebouwde koe kan
neerzetten. Zijn fors ontwikkelde telgen waren voldoende open gebouwd en voorzien
van brede en licht hellende
kruizen. De ondiepe uiers waren goed aangehecht en voorzien van een mooie kwaliteit.

Melkrijke Montreuxs
Bij Dairymaster was het zeker jammer dat de dieren
niet in beweging kwamen.
Het beenwerk – op papier
met 105 het minst sterke onderdeel – was dan beter te beoordelen geweest. Op stand
leek het een fractie hakkig en
voorzien van wat veel bot.
Na twee stieren met een wat
krappe melkvererving koos
KI Kampen heel bewust voor
een collectie van een uitgesproken melkstier: Montreux.
De Shottlezoon heeft ook
niet voor niets zijn roots op
het voormalige nummer-1productiebedrijf van Martie
Hoogeveen uit Vledderveen.
De vaarzen maakten duidelijk dat ze de productievererving van ruim 1100 kilo
prima kunnen bolwerken.
De Montreuxdochters waren
normaal ontwikkeld en voorzien van een diepe ribbenpartij. De frames leken daardoor
fraai uitgebalanceerd, maar
oogden bij enkele vaarzen in
combinatie met een wat royale uier vroegrijp. De melkklieren waren van achter
gezien voldoende hoog aangehecht, maar wisselden in
lengte en vastheid van de
vooruier. Het beenwerk had
een mooie kwaliteit van bot

2013

23-09-13 14:00

K O E I E N B L O E M P J E S

en hoogte van de verzenen,
wat vertrouwen gaf in het
gebruik.
De fraaiste groep van de
dag was zonder discussie
die van Aalshorst Pleasure.
Van de veelgebruikte Talentzoon kalven op dit moment massaal de fokstierdochters af. Het zestal
vaarzen uit de fokperiode
opende met een aantal wat
oudmelkte en uitgegroeide
dieren en sloot af met een
tweetal verse en jeugdige
vaarzen. Toch deed het geen
afbreuk aan de uniformiteit, want alle zes waren ze
bijzonder fraaitypisch gebouwd en straalden ze veel
raskwaliteit uit. Meest in
het oog sprongen in ieder
geval de fraai gevormde uiers en dan met name de imponerende achteruiers. Gelet op de groep lijken
capaciteit in skelet en achteraanzicht benen de aandachtspunten bij het gebruik van Pleasure te zijn.

Joep Habets,
culinair publicist:
‘Een kaas wordt in eigen land
niet geëerd. Negentig procent
van onze Edammers vindt zijn
weg naar het buitenland. En als
ze hem daar niet importeren,
dan imiteren ze hem wel. Hier
is het bolle kaasje zuinigjes verkrijgbaar en culinair doen we er
al helemaal niets mee.’ (NH)

Ton Heerts,
voorzitter FNV:
‘Kennis op het gebied van
duurzame landbouw kan in de
toekomst op grote belangstelling rekenen, al was het maar
omdat boeren daar zelf bij
zijn gebaat. Vroeger had je de
melkmonsternemer. Mijn vader was er alles aan gelegen
om ervoor te zorgen dat die
goede resultaten mat. Anders
raakte hem dat rechtstreeks in
de portemonnee.’ (Bb)

‘Het fokdoel op ons bedrijf?
Beste, productieve koeien, die
lang aan het werk blijven en de
rekeningen betalen.’ (HI)

‘Het is praktisch de koeien in
het najaar op mooie en dan bij
voorkeur smakelijke percelen te
laten weiden en de koeien geven er goed melk van. Gezien
de huidige melkprijs is dat niet
verkeerd. Bovendien is beweiden ruim tien cent per kilo droge stof goedkoper en we hebben zeker in het najaar een
overschot aan gras.’ (Vh)

Bert Philipsen,
onderzoeker Wageningen
UR Livestock Research:

Bert Tolkamp,
dierwetenschapper en
winnaar Ig Nobelprijs:

Bonne Stienstra, columnist:

Bauke Rosier,
melkveehouder te Dronrijp

Roel Veerkamp,
onderzoeker Wageningen
Universiteit:
‘Robuuste koeien zijn gezond,
vruchtbaar, economisch rendabel, kunnen zich makkelijk
aanpassen aan nieuwe veehouderijsystemen en zijn fit,
zodat het gebruik van medicatie beperkt wordt.’ (Wu)

‘Met elkaar leveren wij als melkveehouders in Nederland een
bijdrage aan de gezonde voeding van miljoenen mensen
overal in de wereld. We hebben
een prachtig en nuttig beroep.
Dat moeten we als sector nog
beter uitdragen.’ (Db)

Gerda van Popta-Hilhorst,
melkveehoudster te Witmarsum:
‘In de melkveehouderij moet
het product dat je hebt geoogst, zo goed mogelijk worden omgezet in melk. Melk is
voor de menselijke consumptie
en moet voldoen aan hoge
kwaliteitseisen. Dat vraagt veel
kennis. Om die op peil te houden moet je vakbladen lezen,
cursussen volgen en luisteren
naar collega-boeren.’ (Db)

verstrekken en voor de reinheid
bij de huisvesting en het melken.
Dat besef is gelukkig bij iedereen
aanwezig.’ (mk)

Gerrit van der Wel,
bedrijfsboer proefboerderij
Zegveld:

‘Hoe langer een koe ligt, des te
groter de kans dat-ie gaat
staan. Maar als hij staat, is
moeilijk te voorspellen wanneer
hij gaat liggen.’ (AD)

Uierkampioene
Het moeilijkst te typeren
was de groep van de prille
fokstier Red Torpedo, gefokt
door familie Pinkert uit Markelo. Met Blitz, Lichtblick en
Stadel heeft Torpedo een afstamming op papier met
stieren die elkaar aanvullen,
maar welk type de stier nu
precies doorgeeft, was lastig
vast te stellen. Dat had ongetwijfeld te maken met de beperkte selectieruimte die KI
Kampen voor Red Torpedo
had. De collectie opende met
twee melkrijke dieren van
het type Lichtblick en sloot
af met twee balansrijke vaarzen van het type Blitz. Uniform was wel de ontwikkeling en lengte van bouw en
daarmee lijkt Torpedo een
goede partner voor Kianbloed. De uiers van de Torpedo’s, waaronder die van
de uierkampioene van fokveedag Espelo-Holten, waren
breed, maar niet allemaal
even hoog aangehecht. De
beenkenmerken leken voldoende voor een vlotte stap. l

Glen Brown,
voorzitter holsteinstamboek
Verenigde Staten:

‘Koeien zijn dieren met autistische trekjes. Ze zijn gebaat bij
regelmaat en routine en daar
moet je als veehouder slim mee
omgaan.’ (WW)

‘Koeien zijn niet langer geworden, zoals mensen, maar hoger.
Dat komt natuurlijk op hetzelfde
neer. Zet een tegenwoordige
koe in een oude grupstal en hij
past niet meer onder de balken.
Maar die ontwikkeling laat zich
natuurlijk verklaren door doorzakkende balken en vooral door
de kruising tussen de Friese koe
en de Amerikaanse holsteiner.’
(LC)

Gerben Smeenk,
melkveehouder te Makkinga:
‘Mijn ouders molken koeien,
hun ouders molken koeien en
hun ouders molken koeien. Van
jongs af aan speelden we al in de
stallen en hebben we veel contact met de koeien. Het werken
met koeien geeft je een goed
gevoel. Het is een manier van
leven: zeven dagen per week,
soms 24 uur per dag. Dat is niet
erg. Het is als een huwelijk: als je
een goede keus maakt is het
geen probleem.’ (Kr)

Piet Boer,
bestuursvoorzitter
FrieslandCampina:

Marjoleine de Vos,
culinair redacteur:

‘De echte borging van zuivelkwaliteit begint al bij ons op
het erf. Wij zijn verantwoordelijk voor de gezondheid van ons
vee, voor de kwaliteit van het
voer dat wij aan onze koeien

‘Je drinkt een glas verse, niet gehomogeniseerde melk, melk die
naar melk ruikt, en ineens weet
je wat je al die jaren dat je dat
dunne witte goedje uit die pakken dronk, gemist hebt.’ (NH)

Bronnen: NRC Handelsblad (NH), Boerenbusiness (Bb), WageningenUR (Wu), Dichterbij (Db), Holstein International (HI), Veehouderij (Vh), Algemeen Dagblad (AD), melk (mk), Leeuwarder Courant (LC), DeLaval Koerant (Kr), Wageningen World (WW)
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