BEELDVERHAAL

Punten voor een
goed exterieur
Het uiterlijk van koeien bekeken door een objectieve bril. Dat is waar exterieurbeoordeling om
draait. Als inspecteur bij fokkerijorganisatie CRV beoordeelt Mieke Van der Schueren elke dag
tientallen dieren op Vlaamse bedrijven. In een workshop op de vrouwendagen van CRV in oktober
geeft ze tekst en uitleg bij het scoren van melkvee. In dit beeldverhaal alvast een voorproefje.
TEKST Annelies Debergh
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1

Als eerste meet Mieke de hoogtemaat ter hoogte van het kruis.
Deze vaars is met 1,56 meter bovengemiddeld groot.
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Mieke kijkt naar de voorhand van de koe. Ze schat de afstand tussen de voorbenen om te zien of de vaars voldoende ruimte heeft
voor het doorstromen van bloed, lucht en het opnemen van voer.
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De afstand tussen de rug en de onderkant van de buik bepaalt de
inhoud van de koe. Aan de hand van de hoek en de welving van de
ribben beoordeelt Mieke de openheid. Openheid en inhoud zijn
optimumkenmerken: het streven is dus het gemiddelde.
Voor de conditiescore bekijkt Mieke de vetbedekking bij de lendenen en de koekoeksgaten bij de staart. De score geeft aan hoe
goed een koe haar productie aankan. Aan de hand van de inhoud,
conditie, openheid en voorhand bepaalt Mieke de robuustheid.
De kruisligging is de helling van het heupbeen naar het zitbeen. De
kruisbreedte is de breedte tussen de zitbeenderen. Fouten in de
kruispartij kunnen de vruchtbaarheid en het afkalven van een vaars
bemoeilijken.
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Voor het scoren van de beenstand achter trekt Mieke een
denkbeeldige lijn vanuit de hakken. Hoe verder het snijpunt,
hoe beter de score. in zijaanzicht bekijkt ze de kromming van
het been en de hoek van de klauw met de grond.
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Mieke bekijkt de aanhechting van de vooruier aan de buikwand en de plaatsing en de lengte van de spenen. De afstand van de uierbodem tot de hak bepaalt de uierdiepte.

8

Mieke scoort de hoogte van de achteruier. Ook de ophangband die de uier doormidden deelt, is van hieruit het beste te
bepalen. Met de beoordeling van de achterspeenplaatsing is
het scoren van de uier compleet.
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Mieke vraagt de veehouder naar het karakter en de melksnelheid van de vaars. Het dier mag nu lopen om het beengebruik te toetsen. Soepele en lange passen zijn wenselijk.

10 De bovenbalkkenmerken geven een waardeoordeel over

het frame, de robuustheid, uier en benen. Uit deze scores
berekent Mieke het totaalcijfer voor algemeen voorkomen.
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