K E U R I N G

Schrĳver en Brugman domineren op fokveedag Apeldoorn

Sabina’s schitteren weer
De kwaliteit die de roodbonte koeien tĳdens de fokveedag Apeldoorn aan de dag legden, was indrukwekkend. Ze troefden niet
alleen de zwartbonten af, maar werkten ook aan het imago van de
keuring. Sabina 26 en Truus 4577 werden dagkampioene.
tekst Florus Pellikaan

video-impressie www.veeteelt.nl

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

Sabina 26 (v. Classic), dagkampioene
Prod.: 2.04 501 12.729 4,89 3,96 lw 114

Truus 4577 (v. Shottle), dagkampioene
Prod.: 3.08 329 11.755 4,01 3,36 lw 108
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et was niet voor het eerst dat de vermaarde Sabina’s van familie Schĳver
uit Terwolde weer prĳzen pakten, maar
dit keer klonk de naam Sabina wel veelvuldig. De MKZ-ruiming maakte haast
een einde aan de gehele familie, maar
via Alta Sabina 1 breidt het imperium
van voormalig EK-kampioene Sabina 17
weer uit. In de middenklasse was het
Sabina 44 die de trend inzette. De Curtisdochter combineerde veel uiterlĳke
melkrĳkheid met fraaie overgangen, een
goed gevormde uier en kwaliteitsbenen.
Alleen had Sabina net niet de power in
het skelet waarover D.O.W. Neeltje 35 (v.
September Storm) van Wilco van der
Waaĳ uit Vaassen wel beschikte. Neeltje, vorig jaar nog middenkampioene op
Wintershow Zwolle, combineerde die
kracht in haar hele lĳf met een fraai geconstrueerd kruis en een ferme stap.

Een week vers
Ondanks de kwaliteiten van het duo
kreeg het de prĳzen niet cadeau. Neeltjes
stalgenote D.O.W. Irma 50 was met haar
ribwelving en brede uier een geduchte
concurrente. En Julia 395 (v. Pleasure) van
Jacob Werler uit Vaassen was in uierlengte en -aanhechting nauwelĳks te verslaan. Maar de krommere benen van
Irma en de onvoldoende flankdiepte van
Julia zorgden ervoor dat Sabina en Neeltje zich niet hoefden te verontrusten.
Bĳ de oudere koeien schoof Werler opnieuw een Julia naar voren, Julia 388 in
dit geval. De Lawn Boydochter combineerde veel bot in het lichaam met fraaie
verhoudingen en een wat vlak kruis. Ze
troefde de pas een week verse Tienmorgen
Dora 512 (v. Classic) van Johan Uenk uit
Nĳbroek af. Het was een prestatie dat de
verse Dora al present was, maar ondanks
haar krachtige frame was het lactatiestadium in de uiertextuur terug te zien. Het

maakte de weg vrĳ voor stal Schrĳver.
De fĳntypische Miranda 4 (v. Red Spirit)
liet het over aan stalgenote Sabina 26. De
Classicdochter miste tĳdens de NRM
nog nipt de slag om de prĳzen, maar in
Apeldoorn stond er geen maat op haar
ideale combinatie van kracht, kwaliteit,
stĳl en balans in alle lichaamsonderdelen. Aan het einde van de dag was haar
dagkampioenschap niet vreemd. Bovendien voerde ze ook de winnende bedrĳfsgroep aan.

Niet te kloppen
Vanuit de eerste rubriek vaarzen kwalificeerden de haast identieke Jellie 5 (v. Classic) van Wim, Mariet en Gerwim Nooteboom uit Oene en Willemien 680 (v.
Supreme) van opnieuw Schrĳver zich
voor de finale. Beide combineerden veel
botkwaliteit met prima uiers, waarbĳ
het iets betere kruis Jellie de rubriekswinst bezorgde. Voor de prĳzen kwamen
echter twee vaarzen uit rubriek twee in
aanmerking. Clara 17 (v. Jotan) van Schrĳver nam het op tegen Welberger Saskia
1128 (v. Curtis) van Jan en Betsy Wiltink
uit Nĳbroek. Saskia was voorzien van
een betere uierstructuur, maar Clara
was in framekenmerken als lengte, kruis
en borstdiepte niet te kloppen, waardoor
zĳ de voorkeur kreeg.
Zowel in aantallen als kwaliteit kon
zwartbont de rode rasgenoten niet volgen, maar desondanks spraken de finalisten zeker aan. Daarin hadden Marcel
en Chantal Brugman uit Loenen met nakomelingen van de bekende Idealdochter Truus 3465 een grote rol. Survivordochter Truus 4571 bĳvoorbeeld schaarde
zich met haar sterk aangehechte uier bĳ
het finaletrio. Door de vering in de koten
kwam ze echter niet in aanmerking voor
de prĳzen. In de finale had ook Duplexdochter DT Itola (v. Duplex) van Robert
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Overvelde uit Beemte Broekland en Maarten van der Snel
uit Klarenbeek niet misstaan.
Maar het jurykorps koos bĳvoorbeeld voor de nog altĳd
erg krasse Janine van Bert-Jan
en Jan Oolman uit BeemteBroekland die inmiddels
meer dan 120.000 kilo melk
had gegeven. De best bewaarde Ingedombdochter won het
zilver. Het goud ging naar
Tinie 96 van de Weerd (v. Goldstar) van Andries en Hetty de
Bruin en Hans Leferink uit
Tonden. Tinie beschikte over
een fraai skelet en hoewel ze
niet de hoogste achteruier
had, was ze in beenwerk de
concurrentie ruim de baas.

Truus dagkampioene
In de middenklasse was het
opnieuw een telg uit de
Truusfamilie die hoge ogen
gooide. Dit keer een kleindochter van Truus 3465:
Shottledochter Truus 4577. De
diep geribde koe combineerde een fraai frame met een
fractie royale uier. Door haar
betere kruis versloeg ze de
lang gebouwde en puik geuierde Shottlehalfzus D.O.W.
Hennie 101 van Van der Waaĳ.
De eervolle vermelding ging
naar de melkrĳke Survivordochter Silvia van Brugman.
Bĳ de zwartbonte vaarzen
trad opnieuw een Sabina aan.
Destrydochter Sabina 52 van
Schrĳver bezat met haar puik
aangehechte uier en open gebouwde skelet geduchte wapenfeiten. Ze versloeg vanwege die betere uier Stouwdamshof
Peinzer 18 (v. Snowman) van
familie Van ’t Hof uit Oosterwolde, die wat zĳaanzicht betreft zeker niet onderdeed
voor Sabina.
Maar de kampioene kwam
opnieuw uit de stal van
Brugman. Alhoewel Lauthoritydochter Charity 2 niet het
fraaiste afgewerkt was in uier,
bezorgden de compleetheid
en correctheid van bouw haar
het goud. Voor het dagkampioenschap had Brugman daardoor een numeriek overwicht
en dat zette hĳ ook om in resultaat: Truus 4577 was de
fraaiste bĳ zwart. l

Marjoleine de Vos,
culinair journaliste:
‘Ik heb een lakenvelderwens
als ik er een paar in de wei zie.
En ook als ik hun vlees eet –
sorry lakenvelders, maar uiteindelĳk komt dat er toch
meestal van en zo verdienen
jullie jezelf terug. Dat vlees is
eigenlĳk de uitkomst voor de
lakenvelder. Door de verkoop
ervan aan de horeca of via
huisverkoop kunnen de fokkers in leven blĳven en de lakenvelders dus ook.’ (NRC)

Mark Post,
onderzoeker kweekvlees:
‘Ik geloof eigenlĳk niet dat de
mens van zĳn stukje vlees af
wil. Ikzelf ook niet, ik vind het
een prachtig product. Het lĳkt
me ook niet wenselĳk of zelfs
mogelĳk mensen een ander
eetpatroon op te leggen, zeker niet als er een alternatief
is.’ (Bo)

iets van de schommelingen
merken.’ (Vp)

Klaas Kasma,
culinair journalist:

Louise Fresco,
bestuursvoorzitter
Wageningen Universiteit:
‘Mensen willen vooral niet maar
één ding, ze willen van alles tegelĳk. Koeien die tussen de
bloemen in de wei dartelen en
een boer die alles ambachtelĳk
met de hand doet en die tegen
de avond op zĳn hek leunt en
naar de zon staart en zegt dat
het een mooie dag is geweest.
Maar we willen ook goedkoop
vlees.’ (dV)

Cor Janmaat,
melkveehouder en
kaasmaker te Woerden:

Siglinda de Vries,
accountmanager AI Total:
‘Veehouders zien nu daadwerkelĳk de concrete resultaten
van de genomicsfokkerĳ, er
komen steeds meer dochters
aan de melk. Dat overtuigt
wel. En ze zien dat de top van
de genomics ook weer in de
top staat bĳ de dochtergeteste
stieren.’ (Mm)

Jorrit Jorritsma,
melkveehouder te Boĳl
en voorzitter Zuivel NL:
‘Het wegvallen in quotum
kan tĳdelĳk voor nivellering
zorgen, maar wellicht wordt
die wereldwĳd weer geabsorbeerd door een economische
tegenvaller of bĳvoorbeeld
langdurige droogte in andere
landen. Het kan zomaar zĳn
dat wĳ dan niet of nauwelĳks

‘Boerenkaas wordt door de consument ervaren als een echt natuurproduct en dat moet vooral
zo blĳven. Weidegang is onlosmakelĳk verbonden met echte
boerenkaas. De koeien lopen als
het maar even kan buiten. Dat is
trouwens ook aan de smaak van
de kaas te proeven. Geen lekkerder kaas dan kaas gemaakt van
melk van koeien die vers gras
vreten.’ (Bv)

Tjeerd de Groot,
directeur zuivelorganisatie
NZO:
‘Nederlandse zuivelbedrĳven zĳn
meteen na de Russische boycot
gaan nadenken over alternatieven. Als je naar 160 landen exporteert, horen handelsproblemen er een beetje bĳ.’ (NRC)

André van Wĳlen,
melkveehouder en Keververzamelaar te Wĳk en Aalburg:
‘Er zĳn veel overeenkomsten
tussen een boer en een Kever.
Ze werken allebei altĳd, 15 of
20 jaar geleden was dat helemaal zo. En eenvoudig, dat is

‘Het lekkerste zit bĳ de kont. Bĳ
de koe althans, ook al zou je dat
niet zeggen als je zo’n, vaak
met stront besmeurde koeienstaart ziet. Eén van de redenen
dat de staart smakelĳke stukjes
vlees levert, zĳn de vele vliegen
in de stal. Vlees van spieren die
veel bewegen, is stukken smakelĳker dan vlees van ongebruikte spieren. Uit eigen onderzoek is gebleken dat een koe
gemiddeld vier tot zes keer per
minuut met zĳn staart zwaait
om vliegen te verjagen. En al
dat zwaaien maakt dus een
smakelĳke staart.’ (LC)

Dirk Aalbers,
melkveehouder te Wedde:
‘Melken vind ik machtig werk.
Na een dag op de trekker heb ik
het wel weer gezien.’ (Bo)

Harm Holman, melkveehouder te Steenbergen:
‘Goede ondernemers verdienen
goed en een deel van de melkveehouderĳbedrĳven zal, als het
nu niet lukt, nooit rendabel
worden.’ (NO)

Zwanet Faber,
voorzitter Blaarkopstichting
‘Als houders van blaarkoppen
hebben we met levend materiaal te maken en in de rundveehouderĳ zĳn het best woelige
tĳden. Het melkquotum wordt
afgeschaft en dat is mogelĳk
één van de bedreigingen, die
een klein ras als de blaarkop het
hoofd moet bieden. Laten we
vooral kansen en uitdagingen
zoeken: de blaarkop is gelukkig
een dubbeldoelkoe.’ (Db)

Bronnen: NRC Handelsblad (NRC), Boerderĳ (Bo), Veldpost (Vp), Boerderĳ vandaag (Bv), de Volkskrant (dV),
Leeuwarder Courant (LC), AutoWeek (AW), Melkvee magazine (Mm), Nieuwe Oogst (NO), De Blaarkopper (Db)
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een Kever ook. Het is de eenvoud en degelĳkheid die me
aanspreken.’ (AW)
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