K E U R I N G

Hermanussen en Van der Aa bezetten op Zuid-Nederlandse wintershow
volledige podium bĳ roodbontvaarzen en zwartbonte middenklasse

‘Clean sweeps’ in Heusden
Met vier individuele titels en de beste bedrĳfsgroep drukte de
familie Hermanussen uit Beers haar stempel op de wintershow in
Asten-Heusden. De dagtitels gingen naar Barendonk Emma 192
en de zeven keer gekalfde Grashoek Nordika 5.
tekst Inge van Drie

H
Vanholland Rochelle (v. Atwood),
kampioene vaarzen zwartbont
Prod.: 2.01 152 4978 4,31 3,30 lw 127 l.l.

Cynthia (v. Red Marker),
kampioene middenklasse zwartbont
Prod.: 6.05 110 4762 4,77 3,14 lw 96 l.l.

Barendonk Emma 192 (v. Classic),
algemeen kampioene roodbont
Prod.: 3.07 376 13.624 3,65 3,32 lw 102
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et komt niet vaak voor dat een groep
met louter vaarzen de titel bĳ de
bedrĳfsgroepen opeist. Op de Zuid-Nederlandse wintershow in Asten-Heusden
gebeurde dat wel. Met haar vaarzentrio boekte de familie Hermanussen uit
Beers de overwinning bĳ roodbont.
Dat die zege geen toeval was, bleek even
later in de vaarzenfinale. Henk en Nick
Pinkert – vader en zoon opereerden voor
het eerst als juryduo – selecteerden drie
vaarzen: Barendonk Emma 222 (v. Pleasure), Barendonk Emma 220 (v. Jotan) en Barendonk Emma 217 (v. Curtis). Juist, het
drietal dat ook deel uitmaakte van de
winnende bedrĳfsgroep.
Wie van de drie individueel het sterkst
bleek? Emma 220 had de beste papieren.
De Jotandochter won eerder al de reservetitel vaarzen op de HHH-show. Met
haar jeugdige uitstraling, haar lange lĳf
en sterke uier verwees ze de nog verse
Emma 222 naar het zilver. Op haar beurt
bleef de harmonisch gebouwde Pleasuredochter dankzĳ een langere vooruier en
meer vulling in de middenhand de sterk
stappende Emma 217 voor.
De familie Hermanussen was in AstenHeusden niet de enige die een ‘clean
sweep’ noteerde, ofwel net als de Nederlandse schaatsers in Sotsji het volledige
podium bezette. John van der Aa uit
Sint-Michielsgestel evenaarde die prestatie in de middenklasse bĳ zwartbont.
Van zĳn drietal viel Moerhoeve Marina 256
individueel net buiten de prĳzen. De royaal ontwikkelde Zabingdochter eindigde als derde achter stalgenote Moerhoeve
Marina 264. De Mr Samuelodochter miste
de laatste diepte in de middenhand,
maar ze beschikte wel over glashard
beenwerk en een hoge achteruier. Hoger
zelfs dan die van winnares Cynthia (v. Red

Marker), die haar titel dankte aan haar
imponerende middenhand en de vast
aangehechte vooruier. Om het succes
voor Van der Aa compleet te maken: ook
hĳ veroverde met zĳn zwartbonte kampioenstrio de titel beste bedrĳfsgroep.

Zeven keer gekalfd
De rol van Van der Aa bleek nog niet uitgespeeld. Bĳ de senioren trad hĳ aan met
Moerhoeve Gonda 114. De Niveaudochter
was weliswaar wat vlak in het kruis,
maar voorzien van een fraai melktype en
een brede achteruier. Ze kreeg concurrentie van een oude bekende: de prima
geuierde, gerekte Annabell 20 (v. Lemmer)
van Ger en Eric Ubachs uit Epen.
In 2013 won Annabell het zilver en Gonda het brons. Nu waren de rollen omgedraaid en eiste Gonda de reservetitel op.
Maar het goud was voor de zevende keer
gekalfde Grashoek Nordika 5. Niemand
maalde om het kleine deukje op de lendenen; met haar onberispelĳke uier en
atletische lĳf haalde de Colombodochter
van de familie Engelen uit Grashoek
zonder problemen de seniortitel en het
algemeen kampioenschap binnen.
Bĳ de zwartbontvaarzen deden andere
fokkers een duit in het zakje. Vreba
Melkvee uit Vredepeel bĳvoorbeeld, dat
met de elegante en fraai geuierde Plonia
62 kans maakte. Maar het beengebruik
van de Januarydochter was minder sterk
dan dat van Zandenburg Iota Ebony van de
familie Sommers uit Elsendorp. De Iotadochter stapte gemakkelĳk en was breed
gebouwd. Toch moest ze zich tevreden
stellen met de reservetitel. Het vaarzenkampioenschap was een prooi voor
Vanholland Rochelle (v. Atwood) van Corné
van Holland uit Delwĳnen, die met haar
showallure en de imponerende uier haar
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secondantes de loef afstak.
Met zeventig zwartbonten en
vĳftig roodbonten waren de
roodbonten in de minderheid. Maar met de kwaliteit
van de roodbonte koeien was
niks mis. Neem de seniorenfinale, met Barendonk Emma 192
(v. Classic) van de familie Hermanussen als winnares. De
inzenders uit Beers drukten
duidelĳk hun stempel op de
show. Met haar mooie mix
tussen kracht en melktype in
combinatie met een prima
uier en dito beenwerk won
Emma de seniortitel én het
algemeen kampioenschap.

Nico van der Werf,
melkveehouder te Raerd:
‘Sentimenten kunnen plotseling erg veranderen. Bĳ mooi
weer vindt bĳna iedereen dat
de koeien in de wei horen.
Maar bĳ storm en regen wordt
de opinie direct alweer anders.’ (NO)

Thom de Groot,
melkveehouder en oormerkweigeraar te Grouw:
‘Ik leef liever in armoede dan
dat ik koeien oormerken in
doe.’ (NRC)

Kampioenen Schĳndel
Emma 192 kreeg een fraaie
secondante in Bonhill Warsi 58
van Wil Bongers uit Kessel.
Vooral de hoog en breed aangehechte achteruier van de
Metallicadochter maakte indruk, net als haar diepe middenhand. Net buiten de prĳzen viel de correcte, sterk
geuierde Daatje (v. Classic) van
de familie Simons uit Vught.
Ook de middenklasse roodbont was sterk bezet met
twee kampioenen van de
Midsummer Dairy Show in
de gelederen. Barendonk Wilma
273 won destĳds de vaarzentitel. De nu twee keer gekalfde Jotandochter van Hermanussen was mooi in verhouding en voorzien van een
lange, goed gevormde uier. Ze
trof in Asten-Heusden onder
meer Dĳkstar Connie 70, de algemeen kampioene van de
show in Schĳndel. De Lucrativedochter van Freek Bongers uit Egchel stapte op
sterk beenwerk en imponeerde met haar frame, maar ze
had haar lactatiestadium nu
niet mee. Dat bood kansen
voor Grashoek Maria 4. De Warsteinerdochter van de familie
Engelen verkeerde in AstenHeusden juist in topvorm.
Met haar melktypische uitstraling, sterke bovenbouw
en brede achteruier passeerde ze zowel Wilma 273 als
Connie 70. De titel was daarmee voor Maria 4, het zilver
ging naar Barendonk Wilma
273. l

Tineke van den Berg,
stadsboerin te Almere:
‘Vroeger had de boerderĳ een
belangrĳke functie in de gemeenschap. Daardoor groeiden mensen op met respect
voor de natuur. Tegenwoordig
weten veel mensen nauwelĳks
wat boeren doen. Als stadsboerderĳ willen we niet alleen
iets betekenen voor de voedselproductie van de stad, maar
ook bĳdragen aan de zorg
voor de natuur en het milieu.’
(Mg)

Albert-Jan Bos,
weidecoach DLV:
‘Nog te vaak zien we dat vaarzen geen ervaring hebben met
grazen. Voordat ze het onder
de knie hebben, vreten ze dus
een paar dagen te weinig gras.
Zorg er daarom voor dat ook
je kalveren en pinken weiden.
Dat is ook nog eens goed
voor de resistentievorming tegen maag- en darmwormen.’
(NO)

Herman Brusselmans,
Vlaams schrĳver:
‘Mĳn ouders waren veehouders en konden derhalve nooit
op reis gaan, omdat dieren ie-

dere dag moeten eten, en al in
de negentiende eeuw is er een
studie verschenen waarin wordt
geponeerd dat als dieren een
tĳdlang niet eten, ze doodgaan
van de honger. Zodoende heb
ik als jongeling nooit het buitenland gezien.’ (Vg)

Martien Adriaans,
melkveehouder te Someren:
‘Als je wilt meedraaien in de
topfokkerĳ dient een koefamilie
nu en dan nakomelingen met
extreme genomics te leveren.’
(HI)

Rob Geerts,
onderzoeker Plant Research
International:
‘Kruidenrĳk hooi of graskuil
draagt bĳ aan gezondere koeien. De huidige grassen en maisrassen verteren te snel met een
hoger risico op pensverzuring.
Kruidenrĳk gras bevat meer
structuur en gaat dat tegen.
Ook bevatten kruiden meer
mineralen, sporenelementen en
andere stoffen met een positief
effect op veegezondheid.’ (Bv)

Pauline Nieuwenhuizen,
melkveehoudster te Zevenhoven:

Ben van Winden,
melkveehouder en gemeenteraadslid te Oudewater:

‘Een rondleiding bĳ ons voor
bezoekers blĳkt altĳd verrassend
leerzaam. Zeker het fokkerĳverhaal. Mensen staan versteld
hoeveel hierbĳ komt kĳken.’
(NO)

‘Mĳn koeien hebben echt niet
onder mĳn werk als gemeenteraadslid te lĳden.’ (Bv)

Bennie Snellink,
melkveehouder te Markelo:
‘Een stiermoeder is leuk, maar
geen doel. We willen een
koppel koeien dat gemakkelĳk
10.000 kilo melk geeft.’ (Bo)

Oene Dolstra,
melkveehouder te Oosterstreek:
‘De klauwkwaliteit van de koeien ken je pas wanneer je ze zelf
bekapt.’ (Hp)

Aalt Dĳkhuizen,
voormalig bestuursvoorzitter
Wageningen UR:
‘Zestigers kunnen uitstekende
ondernemers zĳn, net zo goed
als twintigers. De jonge ondernemers van tegenwoordig omarmen de informatietechnologie, ze zĳn ermee opgegroeid.’
(Ba)

Dory van der Gun,
kaasmaakster te Oldeberkoop:
‘De smaak van de kaas begint
bĳ de koeien en het gras. Veel
gras is belangrĳk. De basis voor
goede melk is gras en nog eens
gras. Een optimaal resultaat krĳg
je zomers, wanneer de koeien
overdag buiten lopen.’ (Fp)

Marc van der Lee,
directeur VION Food Group:
‘Voor Nederlanders is het zó
vanzelfsprekend dat ze voldoende voedsel beschikbaar
hebben, dat ze nauwelĳks door
hebben welke wereld daar
eigenlĳk achter zit. Wat voor
fantastische prestatie agrarische
ondernemers daarvoor dag in
dag uit, jaar in jaar uit leveren.’
(Ba)

Albert-Jan Bos:
‘Wie kent het niet dat zĳn koeien bĳ minder mooi weer voor
het draadje staan te chagrĳnen?’ (NO)

Bronnen: Nieuwe Oogst (NO), NRC Handelsblad (NRC), Margriet (Mg), Varagids (Vg), Boerderĳ vandaag (Bv), Boerderĳ
Ambitie (Ba), Friesland post (Fp), Holstein International (HI), Boerderĳ (Bo), HI plus! (Hp)
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