K E U R I N G

Puttenstein en Van ’t Hof slepen meeste titels in de wacht op Noord-Veluwe

Al 65 keer feest in Oldebroek
De hoofdrollen op de 65e fokveedag in Oldebroek waren weggelegd voor de families Puttenstein en Van ’t Hof. De fokkers
wonnen meerdere titels en sleepten met Truus 3860 en Stouwdamshof Joukje 43 het algemeen kampioenschap in de wacht.
tekst Inge van Drie

E
Stouwdamshof Joukje 43 (v. Aidan),
algemeen kampioene zwartbont
Prod.: 2.04 374 12.885 3,44 3,08 lw 106

Andre 135 (v. Topaz),
kampioene senioren zwartbont
Levensproductie: 2335 65.235 4,46 3,65

Truus 3860 (v. Classic),
algemeen kampioene roodbont
Prod.: 4.02 337 10.507 4,56 3,97 lw 116
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r was wat te vieren in Oldebroek. Al
voor de 65e keer vond de fokveedag
Noord-Veluwe plaats. Ter ere daarvan
bracht de organisatie zelfs een speciale
jubileumgids uit. Die eerste keuring in
Oldebroek vond plaats in 1946. Wat voor
figuur Stouwdamshof Peinzer 18 van Gerrit,
Jantje, Hendrik en Annerike van ’t Hof
uit Oosterwolde op die eerste keuring
zou hebben geslagen? Dat blĳft gissen.
Zeker is wel dat de Snowmandochter op
de 65e editie van de fokveedag Oldebroek hoge ogen gooide met haar mooie
middenhand, haar lange passen en haar
sterke achteruier. In de oudste vaarzenrubriek rekende ze vanwege meer uiterlĳke melkrĳkheid en meer kracht in de
benen af met de lange en jeugdige J&G
Lena 156. Lena was een dochter van de
eigengefokte Malando van Jan en Gerrie
Hoegen uit Ermelo. In de finale wrong
de winnares van de jongste vaarzenrubriek zich nog tussen dat tweetal. Noorder Gerjanne (v. Danillo) van Jan-Willem
Schoonhoven en Jacob van de Werfhorst
uit Noordeinde was in achteruier sterker
dan Lena, maar kon niet tippen aan het
melktype van Peinzer. De Snowmandochter pakte daardoor de vaarzentitel
met Gerjanne als secondante.
Gerrit van ’t Hof – fokveedagvoorzitter
en speaker tegelĳk – beschikte over
meer troeven. In de middenklasse zwartbont trad Stouwdamshof Joukje 43 voor het
voetlicht. De dochter van Stouwdamshof
Alta Aidan – alweer een eigengefokte
stier – won ook de prĳs voor de beste
uier. Die dankte ze niet alleen aan de
lengte van de uier, maar ook aan de voorbeeldige speenplaatsing en de hoog aangehechte achterkwartieren. Joukje etaleerde daarnaast een lang skelet en goed
beenwerk. Maar in Rieten Corrie 177 trof
Joukje een tegenstander van formaat. De
Alliancedochter van de familie Polinder

uit Nunspeet, die de strĳd bĳ de bedrĳfsgroepen won, toonde veel capaciteit, een
fraaie ribbenpartĳ en veel lengte.
In de eindafweging van de jury gaf de
uier de doorslag. Dat betekende dat
Stouwdamshof Joukje 43 de titel in de
wacht sleepte en Rieten Corrie 177 de reservetitel won.

Gevarieerd vaderbeeld
Het vaderbeeld bĳ zwartbont was gevarieerd. Alleen Danillo slaagde erin twee
finalisten af te leveren. Een daarvan was
Vekis Beatrix 8. De pupil van Bert van Engelen was al vaker succesvol in Oldebroek. Afgelopen jaar pakte ze nog de
reservetitel in de middenklasse. Dit jaar
trad ze voor het eerst aan bĳ de senioren. De bĳna zes jaar oude Danillodochter had zich ontwikkeld tot een koe met
een fraaie ribwelving en een sterk aangehechte en brede uier.
Beatrix kreeg tegenstand van onder
meer Marie 389 van Dick Pelleboer uit Ĳsselmuiden. Met haar kracht, haar brede
voorhand, het prima kruis en de ĳzersterke uier was de Classicdochter een
geduchte concurrente.
De bĳna tien jaar oude Andre 135 van
Joost Kroes uit Genemuiden liep zich in
de kĳker met haar prachtige middenhand, haar extra lange lĳf en de sterk
bewaarde uier. Uiteindelĳk pakte de Topazdochter net als in 2012 de seniortitel
met Beatrix in haar kielzog. Zou Andre
ook opnieuw het algemeen kampioenschap winnen? Zover kwam het niet; die
eer was voor de winnares uit de middenklasse: Stouwdamshof Joukje 43.
Telde de zwartbontkeuring ruim zestig
dieren, bĳ roodbont was het aanbod met
nog geen dertig dieren krap. Toch was de
keuring zeker de moeite van het bekĳken waard, want het niveau was bĳzonder hoog. Neem bĳvoorbeeld de vaarzen-
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rubrieken, met onder meer
de kersverse NRM-reservekampioene Zeedieker Mon-Chri
20 van Evert Korenberg uit
Genemuiden. De Jotandochter combineerde kracht, lengte en perfecte verhoudingen
met een uier die vooral in
achteruierhoogte en -breedte
aansprak. Maar Brook Dientje
85 van Hans Puttenstein uit
Kamperveen gaf zich niet zomaar gewonnen. In ophangband en vooruierlengte was
de opengebouwde Jotandochter een tikje sterker dan MonChri en ook in beenwerk kon
ze haar halfzus de baas. Maar
de lengte en showuitstraling
van Mon-Chri gaven de doorslag; zĳ won de vaarzentitel.

Nek-aan-nekrace
Lang hoefde Puttenstein niet
te treuren. Ook in de middenklasse had hĳ meerdere ĳzers
in het vuur. Een daarvan was
Brook Doortje 8054. Met haar
fraaie melkopdruk, haar ondiepe en sterk aangehechte
uier en het droge beenwerk
rekende de Savarddochter in
een nek-aan-nekrace af met
Stouwdamshof Jacoba 83 van
Van ’t Hof. Jacoba was een
makkelĳk stappende Curtisdochter met veel lengte en
een breed kruis.
Zou Puttenstein, die ook de
beste bedrĳfsgroep bĳ roodbont samenstelde, bĳ de senioren opnieuw toeslaan? Hĳ
bracht Truus 3860 in stelling,
de Classicdochter die in 2010
de reservetitel in de middenklasse won op de NRM. Truus
was uitgegroeid tot een koe
die perfect in elkaar stak en
over veel uitstraling en een
heel sterke uier beschikte.
Uit dezelfde stal kwam Doortje 3991 – eigen aan Jan de
Groot uit Zalk. De Classictelg
toonde enorm veel lengte en
ruimte in haar skelet en haar
beengebruik was ĳzersterk.
De jury wikte en woog. De
uitstraling en de puike uier
van Truus legden uiteindelĳk
het meeste gewicht in de
schaal. Zĳ won de seniortitel
en pakte als klap op de vuurpĳl ook het algemeen kampioenschap. l

Pieter de Vries,
melkveehouder
te Lelystad:

Aard Vosman,
toekomstig melkveehouder
te Rĳssen:

‘Jerseys zĳn erg efficiënt, maar
ook eigenwĳs. Ze kunnen de
eerste weken flink lastig zĳn bĳ
het melken. En ik vind het ook
prachtig om een mooi geuierde zwartbonte te melken die
een flinke bak melk geeft.’ (Bo)

‘Het mooiste werk vind ik koekalverĳ. Een kalf dat levend geboren wordt en gezond is, daar
geniet ik van. Als het een vaarsje is, is het helemaal mooi, want
daar kunnen we weer mee verder fokken. Een goed gezond
stierkalf is ook prima. Nieuw leven, daar geniet ik van.’ (Bo)

Piet Boer,
bestuursvoorzitter
FrieslandCampina:

Jan Hermanussen,
melkveehouder te Beers:
‘Met genomics valt op dit moment meer te verdienen dan
met exterieur. Het vraagt wel
een andere vorm van fokkerĳ.
Jonge stieren met goede genomics zĳn gewild en worden
veel ingezet, terwĳl we voor
het exterieur toch een iets
meer bewezen stier willen gebruiken.’ (NO)

Stef Beunk,
importeur fleckviehsperma:
‘Foto’s van koeien en stieren
worden soms zo erg bewerkt
en de dieren geperfectioneerd,
dat ze in het echt nauwelĳks
herkenbaar zĳn. Wĳ manipuleren geen foto’s. Alleen het
halstertouw wordt weggeshopt, maar we laten speentjes niet rechtzetten.’ (Mm)

‘Iedereen in de schakel moet
zich realiseren dat we bezig zĳn
met de productie van voedsel,
vaak voor kwetsbare groepen
zoals baby’s, kinderen en ouderen. Dat schept grote verantwoordelĳkheden.’ (mk)

Johannes Kramer,
gedeputeerde provincie
Friesland:
‘We moeten inspelen op de
kansen die de wereldmarkt de
zuivel biedt. Wĳ hebben de
kennis, de kwaliteit en de productie. Friesland moet hét zuivelgebied van de wereld worden.’ (Bv)

Roel Veerkamp,
hoogleraar Numerieke
Genetica in Wageningen:
‘Door bĳ heel veel stieren het
genoom, dat bestaat uit drie
miljard “letters” te analyseren,
zĳn we goed in staat de patronen te koppelen aan alle eigenschappen die voor een koe of
een stier belangrĳk zĳn.’ (NRC)

Martien van Bostelen,
voorzitter Vereniging voor
Rundveepedicure:
‘Dat de klauwverzorger al dan
niet gediplomeerd is, heeft een
veel minder groot effect dan de
veehouder die roosters niet regelmatig reinigt of het klauwontsmettingsbad niet juist toepast.’ (Bv)

Gerard Ziel,
melkveehouder
te Nĳelamer:
‘Hoeveel ideale weidedagen
hebben we jaarlĳks? Dat
houdt met honderd wel op,
schat ik. Het is een lust voor
het oog om de koeien met de
hoge temperaturen van deze
zomer te zien in de stal met
geïsoleerd dak, het licht en de
ruimte. Burgers hebben er begrip voor als je uitlegt waarom
je je koeien binnenhoudt. Maar
ze missen de koeien wel in de
weide.’ (NO)

Het is beter voor het dier en
voor de veehouder. Maar het is
tegelĳkertĳd
een
moeilĳke
kwestie. Anders was klauwgezondheid al lang geen onderwerp van gesprek geweest.’
(Bv)

Hylke Speerstra,
oud-landbouwjournalist:
‘Melken met de hand gaat samen met het vertellen van verhalen. Iets wat mensen al eeuwen deden, viel bĳ de komst
van de melkmachine ineens helemaal weg. Het enige geluid
dat overbleef was het gezucht
van het melkapparaat.’ (NRC)

Cees ’t Hart,
hoofddirecteur
FrieslandCampina:
‘Ook voor melkveebedrĳven
geldt: door minder afhankelĳk
te worden van energie en
kunstmest, vergroot je de weerstand van je bedrĳf. Dat kan
heel goed van pas komen in perioden van lagere melkprĳzen.
Want op die tĳden moet je altĳd
voorbereid zĳn.’ (mk)

Kor van der Vis,
melkveehouder te Aduard:
Toon van Hoof,
LTO-bestuurder
diergezondheid:
‘Het staat buiten kĳf dat de
klauwgezondheid van de koeien in Nederland beter moet.

‘De jersey is een agressieve grazer en je bespaart met weidegang op krachtvoer. Bovendien
beur je een cent per liter melk
extra. En de jerseys vertrappen
minder, al heeft het koppel wel
meer poten.’ (Mm)

Bronnen: Nieuwe Oogst (NO), Boerderĳ vandaag (Bv), Boerderĳ (Bo), Melkvee magazine (Mm), melk (mk),
NRC Handelsblad (NRC)
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