K E U R I N G

Prĳzen fraai verdeeld tĳdens tiende Veekeuring Fryslân in Oenkerk

Lucie wint goed bezochte
Friese lustrumshow
Meer koeien en meer publiek dan voorgaande jaren kenmerkten
de tiende Veekeuring Fryslân in Oenkerk. De nieuwe ‘jackpotrubriek’ met een hoofdprĳs van 1000 euro bleek een goede zet
met de foutloze Topcross Jaan 600 als waardige winnares.
tekst Jaap van der Knaap

D

e tiende editie van de Veekeuring
Fryslân verdient een feestje, zo moet
de organisatie van de jaarlĳkse provinciale Friese keuring in Oenkerk hebben
gedacht. Daarom werd er een nieuw
wedstrĳdelement aan toegevoegd. Deelnemers konden vaarzen opgeven die
vóór 1 mei dit jaar nog niet afgekalfd
hadden. Eenmaal afgekalfd mochten ze
half oktober strĳden om de ‘jackpot’:
een geldprĳs van 1000 euro.
Van de 32 vooraf aangemelde vaarzen
waren er uiteindelĳk veertien dieren in
de catalogus opgenomen. Hemrik Holstein
Oslo 47 van Brand-Jan de Haan en Gea de
Vries uit Hemrik was een van hen. Het
sterkste punt van de jeugdige Braxtondochter was haar hoog gedragen uier,
maar ze miste de capaciteit in de voorhand om het Topcross Jaan 600 van Jaap
Jacobi uit Garĳp echt moeilĳk te maken.
Jaan (v. Acme) won overtuigend de jackpot, omdat niemand kon tippen aan
haar ontwikkeling, lengte in het skelet
en glasharde beenwerk. Ook haar bĳzonder vaste achteruier en ideale speenplaatsing zorgden voor een eenvoudige
rubriekszege.
Zowel Jaan als Oslo mochten zich ook
opmaken voor de finale van de vaarzen.
Uit de andere vaarzenrubrieken kwam
onder meer de grote HBC Atwood Daydream van Schep Holsteins uit Zandhuizen. Atwooddochter Daydream was erg
lang en groot en bezat een sterk beaderde uier, maar was niet onberispelĳk in
haar kruispartĳ. Leechhiem Geeske 64 (v.
Goldsun) van de familie Hoekstra uit Oldeboorn had een hellender kruis en
meer jeugduitstraling, maar miste capaciteit in het frame. Finalist was ook

Topcross Jaan 600 (v. Acme),
kampioene vaarzen
Prod.: 1.11 131 3.893 3,88 3,03 l.l.

Sondeler Edelweiss 8660 (v. Jannsen),
kampioene midden
Prod.: 3.04 462 16.234 5,22 3,81

Lucie (v. Blaizer), kampioene oud
Prod.: 4.11 694 23.278 5.04 3,79
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P Smits 1475 van Ronnie Altenburg
uit Koufurderigge. De Berryhilldochter
blonk uit in sterke functionele kenmerken. Vooral haar lange en ondiepe uier
sprong in het oog, maar ze was te gesloten in het frame door een ronde rib en
een zware voorhand. Geen van deze
vaarzenfinalisten vormde eigenlĳk een
bedreiging voor het jackpotduo Jaan en
Oslo. Vooral Jaan bleek een klasse apart
en keerde naar huis met de zege, geflankeerd door Oslo met de reservetitel.

Druk bezochte jubileumkeuring
Er wist geen enkele Friese stal een stempel te drukken op de druk bezochte jubileumkeuring. Alleen in de middenklasse
lukte het Jacobus Eppinga uit Sondel
twee koeien uit zĳn stal naar de finale
te loodsen. Classicdochter Sondeler Aukje
8833 had daarvan de fraaist beaderde
uier. Ze eindigde op vĳftal vanwege minder capaciteit in het frame dan Zuid-Ooster Boukje 123 (v. Sunflower) van Oene,
Wouter en Jeroen Dolstra uit Oosterstreek. In vooruieraanhechting was HBC
Damion Ortensia duidelĳk sterker. De Damiondochter van Schep was bovendien
erg jeugdig en voorzien van een harde
bovenbouw. Haar grove beenwerk zorgde ervoor dat ze op drietal bleef steken.
De strĳd om de titel ging tussen de sterke Djura (v. Alexander) van Sietse en Pieter Talsma uit Warga en Eppinga’s tweede finalist, Sondeler Edelweiss 8660 (v.
Jannsen). Djura was robuust en droeg
een brede uier, terwĳl Edelweiss fĳner
gebouwd was, veel balans en een hoge
achteruier toonde en vooral ook sterk
door de ring stapte. Edelweiss kreeg de
titel, Djura resteerde het zilver.
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Er waren ruim 160 dieren opgegeven, duidelĳk meer dan
vorig jaar. In navolging van
de NRM was de keuring nu
voor het eerst ibr-vrĳ, maar
helaas zorgden positieve ibruitslagen wel voor een aantal
onverwachte afvallers.
Dat gold niet voor Falkena
Foekje 176 van Herman en Eef
Vernooy uit Osterwolde, die
zich meldde voor de seniorenfinale. Het gevorderde lactatiestadium en de kortere
vooruier beletten de Goldwyndochter een serieuze gooi
naar de titel te doen, maar
met haar upstanding en open
ribbenpartĳ trok ze wel de
aandacht naar zich toe. Foekje eindigde op viertal achter
Marĳke 39 van Durk Zandstra
uit Tieke. De scherpe Minardidochter was juist wel in
puike keuringsconditie en
toonde een hoge achteruier.
Maar haar vooruier was niet
optimaal gevuld en dat kostte
haar het kampioenslint.

Vorm van de dag
Wie Anna 373 of Lucie wilde
verslaan, moest namelĳk van
goede huize komen. Anna,
een Jardindochter van de familie Atsma uit Oostermeer
imponeerde in achteraanzicht met haar hoge, brede
achteruier en had een keer
vaker gekalfd dan Lucie.
Daarentegen had Lucie, een
ALH Blaizerdochter van Ronnie Altenburg en Jan Aalberts, de vorm van de dag.
Lucie straalde. Ze combineerde een robuust frame met
voldoende melkopdruk en
stapte overtuigend door de
ring. Het was voldoende om
de fraaitypische Anna naar
de reserveplaats te verwĳzen.
Voor het algemeen kampioenschap maakte de sympathieke vaarzenkampioene
Topcross Jaan 600 nog een serieuze kans.
Het bleek te veel gevraagd.
De juryleden Jan Steegink
en Gerrit van der Kolk kozen
voor Lucie, omdat zĳ met
een productie van ruim
50.000 kg melk zich inmiddels had bewezen als verdienstelĳke melkkoe. l

Eric van der Velden,
voorzitter vakgroep
Gezondheidszorg Vleeskalveren:

geeft weidegang een positieve
impuls. Goed voor de gehele
sector.’ (NO)

‘Wĳ zĳn vanuit de KNMvD absoluut tegen het doodspuiten
van gezonde kalveren om
economische redenen. Daarbĳ, ik ben ervan overtuigd
dat de vleeskalverhouders en
melkveehouders hier uitkomen.’ (NO)

Gerben Nĳhof,
aankomend melkveehouder
te Schuinesloot:

Yoram Knoop,
directeur ForFarmers:
‘Ons succes blĳft onlosmakelĳk verbonden met het boerenerf.’ (Ev)

Johan van Houwelingen,
voorzitter aAa-vereniging:
‘We moeten terug naar betrouwbaarheid, met alleen
fokstieren als stiervader en
stiermoeders pas als derdekalfskoe en liefst nog ouder.
Dan hoef je niet meer te kĳken
naar secundaire kenmerken,
want die koeien hebben een
goede uiergezondheid en
goede benen, zĳn vruchtbaar,
hebben een goed karakter en
zĳn goed te melken. Kortom,
functioneel.’ (Mv)

‘Bezig zĳn met de fokkerĳ, dat
is mĳn passie. Naar keuringen
gaan, stieren uitzoeken, dat
soort dingen.’ (Bo)

Aalt van Kempen,
melkveehouder met boerderĳeducatie te Putten:
‘Hier kunnen mensen zien dat
koeien soms in de stal blĳven
liggen als je ze de vrĳe keus
geeft tussen weiland en stal.’
(NO)

ken met mooie en hoogproductieve koeien. Maar ook door
een beste stier te mogen leveren aan de ki, zoals Ronald en
Gofast nu. Daar moet je met z’n
allen bĳ stilstaan en van genieten.’ (HI)

Marĳke Booĳ, kaasmaker te
Streefkerk:
‘Ik test de kazen samen met
mĳn ouders. Dan gaan we er
goed voor zitten en snĳden we
er een open. We discussiëren
uren over de smaak, geur en
techniek.‘ (Tr)

Eric Hulst,
directeur Cono Kaasmakers:
‘Een supermarkt verdient niks
aan zo’n goedkope kaas. Het
klinkt misschien een beetje romantisch, maar wĳ maken onze
kazen met liefde. We willen gewoon écht lekkere kazen maken. En die zĳn een beetje duurder.’ (Mv)

Leen Groeneveld,
melkveehouder te Tolbert:
Jorrit Jorritsma,
voorzitter ZuivelNL:
‘Als je een dierziekte wilt bestrĳden, moeten alle boeren meedoen en moeten alle boeren eraan meebetalen. Het alternatief
is chaos, willekeur, achteruitgang.’ (LC)

‘Jansje 103 heeft een pittig karakter. Op veekeuringen heeft
ze me meermalen in de bloembakken geduwd.’ (LC)

Wim Brus,
melkveehouder te Giethoorn:
Piet Boer,
voorzitter FrieslandCampina:
‘Zie de huidige prĳsbewegingen als een voorbode van wat
komen gaat. Wĳ melkveehouders zullen rekening moeten
houden met melkprĳzen die
sterker gaan schommelen. Dat
stelt nieuwe eisen aan onder
meer financiële buffers van
melkveebedrĳven.’ (mk)

Paul Hazenberg,
melkveehouder te De Moer:
‘Het is goed dat de markt
weidegang ondersteunt. Het

‘Alleen in de eerste dagen van
het voorjaar, tĳdens de doldwaze koeiendagen van Campina,
rennen de koeien naar buiten.
Na enkele dagen is die weidedrang al een stuk minder. Bĳ een
goede ligboxenstal blĳft 70 tot
80 procent van de melkkoeien
liever binnen.’ (NO)

Jan Nieuwenhuizen,
melkveehouder te Zevenhoven:
‘Voor elk onderdeel van ons bedrĳf geldt: om succesvol te zĳn
moet je hard werken en de
puntjes op de i zetten. Maar je
moet ook genieten van je arbeid. Dat doen we door te wer-

Jack Houbraken,
melkveehouder te Bergeĳk:
‘Ik pak soms ook een extreme
stier, die op een van de onderdelen onvoldoende scoort, maar
op een ander onderdeel het juist
heel goed doet. Overigens kĳk
ik niet naar de liters melk bĳ de
stierkeuze, dat heb ik nog nooit
gedaan.’ (Mv)

Henny Swinkels,
directeur VanDrie Group:
‘Natuurlĳk gaan we geen dieren
afmaken. We zĳn met elkaar in
overleg, juist om dit te voorkomen.’ (DK)

Bronnen: Nieuwe Oogst (NO), Elsevier (Ev), Melkvee (Mv), melk (mk), Boerderĳ (Bo) , Leeuwarder Courant (LC), Holstein
International (HI), De Kalverhouder (DK) en Trouw (Tr)
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