K E U R I N G

Vorm van de dag helpt Andre 135 aan winst tĳdens wintershow Zwolle

Andre klopt Mariegold
Met Jipsing Rieka 49 en Mariahoeve Ida 26 wonnen koeien
uit Noord-Nederland de kampioenstitels tĳdens de wintershow
Zwolle. De spannende finales bĳ een van de grootste regionale
keuringen hadden beslist meer bezoekers verdiend.
tekst Jaap van der Knaap

Andre 135 (v. Topaz),
algemeen kampioene zwartbont
Prod.: 4.03 371 11.384 4,46 3,56 lw 104

D.O.W. Neeltje 35 (September Storm),
kampioene roodbont midden
Prod.: 2.03 336 9489 4,14 3,28 lw 116

Mariahoeve Ida 26 (v. Benchmark),
algemeen kampioene roodbont
Prod.: 3.02 451 14.238 4,73 3,62 lw 115
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e was wat zwaarder geworden sinds
haar winst op de CRV-Koe Expo afgelopen zomer. Maar het was klip en
klaar dat de jury tĳdens de uitgestelde
wintershow Zwolle niet om Jipsing Rieka
49, de roodbonte Jipsing Elsontelg van
Rob Zwart, heen kon.
Rieka was niet de meest grote en gerekte vaars in de Ĳsselhallen, maar ze had
wel veel ribwelving en vooral een hoge
en breed opgehangen uier. Haar vaarzentitel roodbont was een eenvoudige
prooi, over de reserveplek moest de
jury langer nadenken. Rubriekswinnares Geertje 409 (v. Secure), in gezamenlĳk eigendom van Wim Veneklaas Slots
en Henk Oudenampsen uit Laren, was
nog te licht voor de reservetitel. Het gebrek aan een krachtige stap kostte Sabina 44 (v. Curtis) van Herman en Ria
Schrĳver uit Terwolde een podiumplaats. Het was Granada 18 (v. Redwood)
van de familie Meĳerink uit Holten die
dankzĳ haar jeugdig voorkomen en
droog beenwerk de reservetitel opeiste.
De wintershow Zwolle staat bekend als
een van de grootste regionale keuringen. In de catalogus stonden 180 dieren
vermeld, maar de meer dan 50 afmeldingen deden afbreuk aan die reputatie. Ook het bezoekersaantal bleef beperkt en dat verhoogde de sfeer niet.
Vooral het kampioenschap in de middenklasse roodbont had meer bezoekers verdiend. De vierkoppige jury had
daar moeite om een lĳn neer te zetten
omdat Jo 42 een heel ander type koe
was dan Zeedieker Buckh Srose 1. Adventdochter Srose van Landbouwsluis uit
Genemuiden had haar fans vanwege
haar gerektheid, haar melktype en de
breed gedragen uier. Mr. Krisdochter Jo
van Gerrit en Annie Vosman uit Rĳssen
daarentegen was ronder in de ribbenpartĳ, breed gebouwd en stapte op

droog en solide beenwerk. Na rĳp beraad delfde Srose het onderspit en
kreeg Jo 42 het reservelint. Want ook Jo
kon niet op tegen de ruime stap en de
hoge en brede achteruier van kampioene D.O.W. Neeltje 35 (v. September Storm)
van Wilco van der Waaĳ uit Vaassen.

Honderdtonner Jacoba
In de seniorenklasse ging het de jury
gemakkelĳker af. Rubriekswinnares
Stouwdamshof Malve 133 (v. Stouwdamshof 274) liep in de finale vanwege haar
melkuitstraling en fraai beaderde uier.
Maar de beenstand van de telg van de
familie Van ’t Hof uit Oosterwolde was
niet sterk genoeg voor een podiumplaats. Die was er wel voor stalgenote
Stouwdamshof Jacoba 19. De Stadeldochter was de kaap van 100.000 kg melk
gepasseerd, maar werd desondanks nog
omschreven als een ‘klokgave’ koe.
Haar diepe rib en solide uier waren
goed voor de reservetitel, achter Mariahoeve Ida 26. Ida (v. Benchmark), uit de
stal van Wilfred Hartjes uit Appingedam, was groter en ruimer gebouwd
dan Jacoba en straalde net even meer.
Het bezorgde haar niet alleen het seniorenlint, maar ook het algemeen kampioenschap roodbont.
De zwartbonte vaars Klumper Rosebud (v.
Shottle) had met 1.10 jaar vroeg gekalfd. Dat was niet te zien aan haar ontwikkeling en spĳkerharde bovenbouw.
De uier van de Shottledochter van Gert
Jan en René van der Haar uit Den Velde
was niet optimaal gevuld, maar zat wel
breed en vast aangehecht. Vanwege
haar betere ophangband en meer lengte trok ze de vaarzentitel naar zich toe,
ten koste van De Wĳde Blik Liberty 8. De
kracht van Liberty 8, een Classictelg
van Gerard Nĳman uit Stegeren, zat in
haar jeugdige skelet en droge benen.
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In de middenklasse was een
drietal koeien sterk aan elkaar
gewaagd. ‘Een close finish’,
luidde dan ook de toelichting
in de finale, waar Zeedieker PJ
Calano Key 1, De Wĳde Blik Jannie
176 en Noorder Kinsey Olympic
stonden opgesteld. Key 1 was
een robuuste Boliviadochter
van Landbouwsluis. Jannie (v.
Talent) van Nĳman werd perfect voorgebracht en bezat
weliswaar minder ribwelving,
maar was fĳner in botkwaliteit. Kinsey, van Jan Willem
Schoonhoven uit Noordeinde,
toonde zich een melktypische
Olympicdochter met een sterk
aangehechte (voor)uier en
veel upstanding. Vanwege
haar stĳl en kracht verwees ze
uiteindelĳk Jannie naar de
reservetitel en Key 1 naar de
derde plaats.

Vorm van de dag
Met het binnenstappen van
Mariegold verstomden even
de gesprekken in Zwolle.
De bekende Goldwyndochter
van Ard Gunnink uit Ommen had recent voor de derde keer gekalfd en maakte
indruk met haar balansrĳke
frame, haar brede uier en
het harde beenwerk. In haar
rubriek versloeg ze eenvoudig Stouwdamshof Malve 129,
de sterk geuierde en bĳzonder grote Goldwyndochter
van Van ’t Hof.
Bĳ de oudste rubriek stapte Andre 135 door de ring,
de Topazdochter van Joost
Kroes uit Genemuiden. Jurylid Adrion van Beek stak
zĳn enthousiasme voor Andre niet onder stoelen of banken en prees haar lengte,
de hoge achteruier en vooral
haar vorm van de dag. De
hakken van Andre waren
minder droog, maar eenmaal
opgesteld naast Mariegold
werd het even ongemeen
spannend in Zwolle.
De vorm van de dag en het
driemaal vaker kalven van
Andre gaven de doorslag.
Andre won de seniorentitel
en daarmee haast vanzelfsprekend ook het algemeen
kampioenschap zwartbont. l

Klaas de Groot,
melkveehouder te Oudega:
‘Vroeger schoor je het blesje
uit de kop en de staart en je
kon naar de keuring gaan. Tegenwoordig gaat er heel wat
voorbereiding, energie en geld
in om, maar het is niet gezegd
dat je dan ook meteen resultaat ziet.’ (NO)

tien jaar helemaal geen inspectie meer doen, want de onderbalkscores van een vaars zĳn
immers ook te voorspellen uit
de genomicsinformatie van de
vader en de moedersvader.’
(Vp)

Jan van Berkum,
melkveehouder met
fh-koeien te Dalfsen:

Corné Sĳben,
toekomstig melkveehouder
te Neerkant:
‘Ik houd er gewoon van om
met de koeien bezig te zĳn.
Als ik goed voor hen zorg,
zorgen zĳ goed voor mĳ. Het
geeft me zoveel voldoening.’
(Bo)

Jeanette Jansen,
maakster van
bronzen beelden:
‘De stier was het eerste dier
waar ik een beeld van maakte.
Ik was heel boos. Ik bedacht
me dat ik dat goed kon uitbeelden in een stier. Hĳ heeft
zo’n enorme bonk spieren en
is oersterk. Daardoor is hĳ
anatomisch gezien ook heel
interessant om te maken.’ (Ll)

Kees Romĳn,
voorzitter vakgroep
Melkveehouderĳ LTO:
‘In sommige delen van de wereld is de melkproductie gedaald door droogte en hoge
voerkosten. Die trends pakken
goed uit voor de Nederlandse
melkveehouderĳ. Het kan ook
zo maar de andere kant opgaan. We moeten ons instellen op sterk wisselende opbrengstprĳzen.’ (Bo)

Harmen Endendĳk,
melkveehouder te Ermelo:
‘Ik voorspel dat we binnen

veel produceren en het lang
volhouden. Ik denk dat de fokkerĳ jarenlang te veel aandacht
heeft geschonken aan de productiekant. Gelukkig is deze
aandacht inmiddels verlegd.
Toch is de echte volhoudbare
melkkoe nog niet geboren.’
(Mm)

‘Je kunt een perfect functionerende koe toch niet discrimineren omdat ze een paar centimeter groter is?’ (Nk)

Jan van Weperen,
melkveehouder
te Oosterwolde:

Anne de Boer,
melkveehouder
te Spannum:

‘Menig accountantsbureau laat
zich laatdunkend uit over investering in fokkerĳ, terwĳl ik de
mening ben toegedaan dat de
grootste efficiëntieslag in het
benutten van voer in meer melk
is gescoord dankzĳ Inet-fokkerĳ
op productie.’ (Bv)

‘Wanneer ik ’s ochtends de
koeien in de wachtruimte jaag
wil ik genieten.’ (Vc)

Louise Fresco,
hoogleraar Landbouw en
voedsel:
‘Kleinschalig produceren mag
misschien heel romantisch klinken, maar de meeste boeren
wíllen en kunnen helemaal niet
klein blĳven. Die willen niet zeven dagen per week van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat
werken en op hun vĳftigste oud
zĳn. Ze willen respect en een redelĳk inkomen verdienen. Mĳn
grote punt van zorg is dat er in
de toekomst ook nog jonge
mensen moeten zĳn die boer
willen worden.’ (Vg)

Herman Callé,
bestuurder
Partĳ voor de Dieren:
‘Een “moderne” koe geeft nog
maar nauwelĳks vier jaar melk,
terwĳl nog niet zo lang geleden
tien jaar gebruikelĳk was.’ (LC)

Cor Pierik,
onderzoeker CBS:
‘Hoofddoel van de Nederlandse melkveehouders is hetzelfde:
melkkoeien die weinig aandacht
vragen (weinig consumeren),

Rein Strikwerda,
voormalig dierenarts:
‘Natuurlĳk, veehouderĳen zĳn
productiebedrĳven en geen dierenpensions, laat staan dierensanatoria. Maar geloof mĳ:
melkveehouders – ik heb een
halve mensenleeftĳd ondervinding me ze opgedaan – hebben
hart voor hun dieren en zullen
ze nooit met kwade opzet laten
lĳden. Uit onwetendheid of onachtzaamheid evenmin trouwens. “Domme boeren” bestaan niet.’ (LC)

Jan Schouten,
melkveehouder
te Midwoud:
‘Ik vind het jammer dat er een
tweedeling ontstaat tussen
showkoeien en boerenkoeien.
Het wordt namelĳk steeds
moeilĳker als gewone boer nog
mee te doen aan een keuring.’
(Mm)

Bronnen: Boerderĳ (Bo), Nieuwe Oogst (NO), Landleven (Ll), Varagids (Vg), Leeuwarder Courant (LC), Veldpost (Vp),
Boerderĳ vandaag (Bv), Melkveemagazine (Mm), Veecommunicatie (Vc), Nederlandse Koekrant (NK)
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