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Puttenstein en Polinder slaan hun slag op fokveedag in Putten

Doortje en Corrie triomferen
Aan animo geen gebrek tĳdens de fokveedag in Putten. De
scholencompetitie zorgde voor ruim veertig extra deelnemers.
Bĳ roodbont sleepte Doortje 3991 de dagtitel in de wacht,
bĳ zwartbont was Rieten Corrie 177 de sterkste.
tekst Inge van Drie
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Doortje 3991 (v. Classic),
algemeen kampioene roodbont
Prod.: 6.03 309 11.278 4,08 3,31 lw 110

e troffen elkaar niet voor het eerst
dit jaar in de ring. Al op de wintershow in Zwolle kruisten Doortje 3991 van
Jan de Groot en Hans Puttenstein uit
Kamperveen en Stouwdamshof Malve 133
(v. Stouwdamshof 274) van Gerrit, Jantje, Hendrik en Annerike van ’t Hof uit
Oosterwolde de degens. Met haar brede
en hoge achteruier trok de melktypische Malve toen aan het langste eind.
Op de fokveedag in Putten nam Doortje
revanche. Met haar puike beenwerk en
ĳzersterke frame met veel capaciteit en
lengte gaf ze Malve het nakĳken in de
seniorfinale roodbont. Malve veroverde
wel de reservetitel vóór de nummer drie
Truus 3860 van Puttenstein. De fraai gebouwde Classicdochter miste vanwege
haar lactatiestadium bloei op de uier.

Bedrĳfsgroep Van Veelen
Vekis Phantastic (v. Xacobeo),
kampioene middenklasse
Prod.: 2.04 640 21.880 3,60 3,69 lw 127

Rieten Corrie 177 (v. Alliance),
algemeen kampioene zwartbont
Prod.: 4.02 311 11.872 3,88 3,40 lw 111
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Voor Doortje 3991 was de koek nog niet
op. De seniorkampioene kon ook het algemeen kampioenschap bĳschrĳven op
haar palmares. Doortje kreeg bĳ die verkiezing de meeste tegenstand van vaarzenkampioene Brook Massia-Anny 4 van
Puttenstein. De Jotandochter was net als
stalgenote Brook Dientje 90 (v. Lover) pas
zes weken aan de melk, maar het duo
stond er in Putten al prima voor. Ze
maakten in de finale korte metten met
Barbera 73 van de familie Van Hoorn uit
Putten. De Fidelitydochter beschikte
over een lange, mooi beaderde vooruier,
maar in bouw schoot ze tekort ten opzichte van het Brook-tweetal. Het onderonsje tussen de twee stalgenoten resulteerde in winst voor Massia-Anny 4. De
Jotandochter toonde meer jeugd en een
betere achteruier en ophangband dan de
robuuste Dientje met haar brede kruis
en sterke bouw.
Zĳn individuele successen kon Puttenstein niet omzetten in winst bĳ de be-

drĳfsgroepen. Vanwege meer uniformiteit koos de jury de groep van de broers
Gerben en Arnold van Veelen uit Biddinghuizen als winnaar.
In de middenklasse roodbont streken andere fokkers met de eer. Ondanks haar
mooie middenhand viel J&G Trilux 51 (v.
Delta Retro) van Jan en Gerrie Hoegen
uit Ermelo net buiten de prĳzen. Meer
succes was er voor Dick van Zetten uit
Kesteren, die met Mariska 59 (v. Tequila)
de reservetitel in de wacht sleepte. Mariska viel dubbel in de prĳzen. Aan de
hand van Gerward Verwoert was ze
dankzĳ haar ondiepe uier, haar balansrĳke lichaam en de harde bovenbouw
ook de winnares van de scholencompetitie. Het goud in de middenklasse ging
naar Jolenbroek Marita 3, een jeugdige, gerekte Timodochter met een parallelle
stap van Reyer Brons uit Terschuur.

Scholencompetitie
In Putten deden 44 leerlingen van het
Groenhorst College uit Barneveld mee.
Mede dankzĳ die scholencompetitie had
de organisatie geen klagen over gebrek aan animo voor de fokveedag, die
overigens niet altĳd even gestructureerd
verliep.
Een van deelnemende leerlingen, Ilona
van de Hengel uit Hoogland, drong met
Green-Valley Phantasi door tot de vaarzenfinale bĳ zwartbont. De Numero Unodochter was een vaars met veel lengte en
een prima uier, maar ze moest het in de
finale afleggen tegen Stouwdamshof Peinzer
25 (v. Danillo) van Van ’t Hof. Peinzer
combineerde kracht en melktype en beschikte over een fraaie uier en een prima
kruis. De Danillodochter veroverde in
Putten de reservetitel, want Rieten Sĳke
6028 kwam nog langszĳ. De Goldsundochter van Jan en Lammert Polinder uit
Nunspeet won dankzĳ haar compleet-
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heid, de mooie ribben en de
hoge achteruier de vaarzentitel in Putten.
Daar bleef het niet bĳ voor
de melkveehouders uit Nunspeet, want ze leverden ook
de beste bedrĳfsgroep zwartbont en schreven bĳ de oudere koeien met Rieten Corrie 177
de titel op hun naam. De
Alliancedochter kreeg haar
zege niet cadeau. Ze kreeg
flink concurrentie van Noorder Kinsey Olympic van de combinatie Schoonhoven-Van de
Werfhorst uit Noordeinde.
Met haar sterke voor- en middenhand en de fraaie uier liet
Kinsey zich niet zomaar passeren. Ze bleef de jeugdige,
mooi geuierde Shottledochter Joke 159 van Jaco Timmer
uit Putten in ieder geval voor.
Maar zoals gezegd, Corrie
won in Putten de seniortitel.
De Alliancedochter toonde
een fraaie lichaamsbalans en
veel kwaliteit in uier en benen. Voor Kinsey resteerde –
net als op de wintershow in
Zwolle – de reservetitel.

Opnieuw in de prĳzen
In de middenklasse trad Passiehoeve Geertruida 35 voor het
voetlicht. De Goldwyndochter van Arjo Hoogerbrugge
uit Woubrugge won in 2014
de vaarzentitel in Putten. Zou
ze dit jaar opnieuw in de prĳzen vallen? Met haar lange,
jeugdige lĳf, de harde bovenbouw en de sterk opgehangen uier bleef ze de sterk
stappende Rieten Vekis Elaine (v.
Windbrook) van Telgter Holsteins uit Ermelo in ieder geval voor.
Toch moest Geertruida genoegen nemen met zilver.
Want Vekis Phantastic – moeder
van
de
eerdergenoemde
Green-Valley Phantasi – was
in vorm. De Xacobeodochter
van de familie Busweiler uit
Nunspeet etaleerde veel capaciteit en beschikte over een
breed en hoog aangehechte
achteruier. Zĳ schreef de titel
in de middenklasse op haar
naam, maar vanwege de iets
royale uier moest ze het algemeen kampioenschap aan
Corrie overlaten. l

genwoordig zo populair zĳn als
schilderobject, denk ik wel eens
over andere onderwerpen. Toch
kom ik steeds weer bĳ de koe
terug.’ (Bve)

Ton Trommelen,
melkveehouder te Esbeek:
Frans Kuĳpers,
voormalig
fokkerĳvoorlichter:
‘De mrĳ past ook vandaag de
dag prima in het bedrĳfseconomisch gebeuren. Er zĳn genoeg melkveehouders die dat
in de praktĳk aantonen. En
wat wel heel opvallend is, is
dat er tegenwoordig zelfs in
de zwartbontfokkerĳ dankbaar gebruikgemaakt wordt
van de specifieke mrĳ-kenmerken. Een mooi voorbeeld
is de roodbonte stier Kian,
met 25 procent mrĳ-bloed.’
(Bve)

Loethe Olthuis,
culinair publiciste:
‘Voor veel rundergehakt en
waarschĳnlĳk ook rundvleeskroketten wordt vlees gebruikt van “uitgemolken”
melkkoeien. Daarbĳ kun je
de milieubelasting uitsmeren
over het koeienleven als
melk- en vleeskoe. Dat maakt
gehakt of een kroket een stuk
duurzamer dan een biefstukje.’ (dV)

Hilbrand Korver,
melkveehouder
te Nederhorst den Berg:

‘Na een jaar maak ik een selectie in de vaarzen. Zo kan ik de
beste houden en zorgen de anderen voor extra inkomsten.’
(Hj)

Wim Leenders,
melkveehouder
te Nederweert-Eind:
‘Op keuringen zie je steeds
meer dat vaarzen al het type
van een oude koe moeten laten
zien. We verwachten dat dat
soort vaarzen niet oud wordt.’
(Bo)

‘Koeien schilder ik het liefst,
gevolgd door honden en
paarden. Omdat koeien te-

Jean-Pierre Geelen,
tv-recensent:
‘De prĳskoe Boer zoekt Vrouw
werd tot de laatste druppel uitgemolken.’ (dV)

Bert Kok,
melkveehouder te Zwolle:
‘Een keuring winnen is mooi,
maar een honderdtonner of een
tientonner is ook heel mooi. Dat
is een prestatie van de koe en
de boer. In beide gevallen zit er
ook een geluksfactor bĳ.’ (Vp)

Jan van de Poel,
initiatiefnemer
stichting Runderland:
‘Onze opzet is om aan alles wat
we doen een educatief element
toe te voegen. Een voorbeeld is
ĳslĳn Cowdies van biologisch
roomĳs en chocoladeroom. Een
van de ĳsjes heet Clazina. Dat is
een verwĳzing naar Clazina 48,
de eerste koe in Nederland die
meer dan 100.000 kg melk produceerde. Dat was al in 1959.’
(Bve)

Sietske Klooster,
initiatiefneemster pop-up
melksalon:
‘Melk is melk. Zo is altĳd gedacht en je consumeert het als
Joris Driepinter, vooral veel dus.
Maar melk is geen eenheidsworst. Er zĳn vele soorten.’ (Tr)

Kees Romĳn,
voorzitter vakgroep
Rundveehouderĳ LTO:

Tanja van de Ven-Vogels,
melkveehoudster
te Beek en Donk:

‘Moderne stallen zĳn een zegen
voor de koe.’ (NO)

‘Het is ontzettend belangrĳk dat
we als melkveesector uitstralen
dat we goed en duurzaam opereren. Niet zelden komen mensen hier kritisch binnen en
verontschuldigen ze zich als ze
weggaan. Mensen weten gewoon niet hoe zorgzaam we als
melkveehouderĳ ondernemen.’
(Ba)

‘Natuurlĳk is het jammer dat
de melkquota verdwĳnen.
De schaalvergroting gaat nog
sneller. Er komen steeds meer
bedrĳven met 300 koeien en
meer. Die koeien komen nooit
meer buiten. Dat is slecht
voor het imago van de sector
en voor de weidevogelstand.’
(Bv)

Rita Dokter Wolf,
dierenschilderes
te Oldebroek:

is ze weg. Ze bleef ook altĳd
apart in de wei. De laatste jaren
ligt ze apart van de rest, lekker
in het stro.’ (mk)

Ton Spierings,
melkveehouder
te Den Dungen:

Corné Machielsen,
melkveehouder
te Prinsenbeek:
‘Dora 442, de meest melkrĳke
Nederlandse koe ooit, is wel een
baasje. Zodra ik met een touw
in de hand op het voerpad kom,

‘Als je grote koppels koeien
houdt, dan moet je geen trammelant hebben. En dan past het
mrĳ-ras dus goed, want dat zĳn
gezonde koeien. Je hebt er geen
omkĳken naar.’ (Mv)

Bronnen: Boerenvee (Bve), de Volkskrant (dV), Boerderĳ vandaag (Bv), Heemskerk journaal (Hj), Boerderĳ (Bo),
Nieuwe Oogst (NO), melk (mk), Veldpost (Vp), Trouw (Tr), Boerderĳ ambitie (Ba), Melkvee (Mv)
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