KEUR I NG

Van Hoof wint vĳf van de zes zwartbontprĳzen in Oostmalle

Dag van de dubbele titels
Hoewel ook het aantal deelnemers op de Antwerpse provinciale
onder druk staat, maakte de aansprekende kwaliteit bĳ zwartbont
en ook bĳ roodbont jong veel goed. Met Pluym, Buyens en Van
Hoof-Boonen boekten meerdere stallen een dubbelslag.
tekst Florus Pellikaan

Lyly de la Heusiere (v. Sid), alg. kamp.
Productie: 2.05 441 12.806 3,40 3,31

Grassy des Marbo (v. Durham Ross),
kampioene oud
Vsp. prod.: 5.02 305 10.477 3,74 3,13

H

oewel het kampioenstableau met
vĳf van de zes zwartbontprĳzen
voor Patrick en Jo Van Hoof en Linda
Boonen uit Mortsel anders doet vermoeden, was er in Oostmalle zeker wel
sprake van concurrentie. Toegegeven,
de koeien van Van Hoof-Boonen – voor
een groot gedeelte aangekocht – zĳn
met hun stĳl en showuitstraling een
klasse apart. Maar neem bĳ de vaarzen
Siddochter Oukje van Alfons Hoefkens
uit Kontich. Ze was met haar balansrĳke
frame, malse melktype en brede achteruier een geduchte concurrente. Al in
de rubriek moest de stĳlvolle en grote
Nyrene des Marbo (v. Windbrook) van Van
Hoof daarom haar meerdere erkennen
in Oukje. Maar de kwaliteiten van Oukje
ten spĳt moest ze toch haar hoofd buigen voor L. Roxcheyenne des Marbo. De rĳpe
Braxtondochter van Van Hoof was diep
geribd en vanwege meer kracht in de bovenbouw won ze het zilver.
De vaarzentitel was hoe dan ook een uitgemaakte zaak. Cameron (v. Antares) van
Van Hoof blonk uit in stĳl en melktype.
In combinatie met een brede uier en
overtuigende stap bezorgde de in Duitsland geboren Cameron Van Hoof de eerste dubbelslag van de dag.

Uitzonderlĳk foutloos

Stefanie (v.Thunder), kamp. midden
Productie: 3.05 470 14.201 3,69 3,56

Film Oostmalle
Een video van de keuring
vindt u in de Veeteelt-app
en op www.veeteelt.nl.
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In de middenklasse deed Elora 1 van Guy
en Koen Op ’t Roodt uit Olen een uiterste
inspanning om de hiërarchie van Van
Hoof te doorbreken. De Seaverdochter
combineerde veel ribdiepte met kwaliteitsrĳk beenwerk. In de dam van de
achteruier moest Elora echter haar
meerdere erkennen in Hydra. De kakelverse tweedekalfs van Van Hoof won vorig jaar al de titel bĳ de vaarzen. De
Goldsundochter was fraai doorgegroeid
en combineerde een fenomenaal aangehechte uier met een open gebouwd ske-

let. Ze vertoonde alleen te veel vering in
de koten om haar twee stalgenoten eremetaal te ontfutselen. De lang gebouwde
en dito geuierde Sandy (v. Denzel) greep
daardoor het zilver en hoefde alleen stalgenote Lyly de la Heusiere (v. Sid) voorrang
te verlenen. Lyly was uitzonderlĳk foutloos afgewerkt en had met haar extreem
lange uierbodem en fĳne kwaliteitsvel
bovendien unieke eigenschappen. In de
kampioenskeuring volgens de bordjesmethode kreeg Lyly dan ook unaniem
het maximale aantal punten.

Reservetitel voor honderdtonner
Bĳ de senioren had Van Hoof met Grassy
des Marbo (v. Durham Ross) maar één
kandidate in de ﬁnale, waardoor een
derde dubbelslag op voorhand al niet
mogelĳk was. Voor de normaal ontwikkelde, maar uitgebalanceerde Grace
(v. Jesther) van Hoefkens was door een
iets vlakke kruisconstuctie en royale
uier het eremetaal te hoog gegrepen.
Cindy 918 van Luc en Stĳn Peeters uit Nĳlen mocht wel even aan de titels ruiken.
De stĳlvolle vierdekalfs Goldwyndochter
moest daarvoor kampen met de elf keer
gekalfde bĳna honderdtonner Liesa 550
van Herman en Raf Dams uit Geel.
Laatstgenoemde had met Jos Knoef als
een van de vier juryleden het geluk aan
haar zĳde. De honderdtonnerfokker
zorgde met zĳn maximale score voor
Liesa ervoor dat de iets grof gebouwde
Skywalkerdochter, die nog altĳd veel bodemvrĳheid van uier had, de reservetitel
pakte. Het goud ging met de capaciteitrĳke en prima geuierde Grassy opnieuw naar de dominante stal uit Mortsel, die ook de beste bedrĳfsgroep
samenstelde.
De roodbonte kleurslag had het meest te
lĳden onder het beperkte aantal opgaves
en dan vooral de seniorenklasse. Door

KOEIEN BLOEMP JES

een ex aequo moest wel de arbiter voor een beslissing zorgen. Door meer hardheid in
skelet viel de titel ten deel
aan Nena 20 (v. Red Reﬂex) van
familie Buyens uit Lille. Ze
bleef nipt vóór stalgenote Nelly 21 (v. Dominator), die wel
veel upstanding liet zien,
maar in uierdiepte en beengebruik haar meerdere moest
erkennen in Nena.

Overtuigend winnares
De vaarzenklasse was binnen
roodbont in de breedte het
sterkst bezet. Van Hoof
schoof er Ariane (v. Texas)
naar voren, maar die paste
qua type niet tussen de andere ﬁnalisten. De krachtig gebouwde Securedochter Loese
van familie Mertens-Verheyen uit Turnhout moest het al
in de reeks aﬂeggen tegen de
puik geuierde Lotte 1200 (v.
Camion) van Leo en Jim
Pluym uit Lille. In de ﬁnale
kon Lotte zich vervolgens in
frame niet meten met stalgenote Cassy 1303 (v. Classic), die
veel kracht in de bovenbouw
liet zien en daarmee overtuigend de vaarzentitel pakte.
Lotte bemachtigde het zilver.
In de middenklasse had Herman Stevens uit Westmalle
twee ĳzers in het vuur met
de fraai gebouwde Bieke (v.
Malando) en de melktypische
Mina (v. Lichtblick). Het ontbeerde Bieke echter aan vulling in de uier en Mina was in
uier juist iets te royaal. Hierdoor kwam Soﬁe van opnieuw
Mertens-Verheyen langszĳ.
De dochter van Soccer P was
een fractie grof gebouwd,
maar imponeerde met haar
achteruier. Een serieuze concurrente voor het goud was
Soﬁe niet, want in stĳl en
melktype was Stefanie (v.
Thunder) heer en meester onder de roodbonten. Het zorgde voor een emotionele overwinning, want Stefanie van
familie Verheyen uit Merkplas was dé koe van Gert, die
eerder die week door een
noodlottig
bedrĳfsongeval
was overleden. Een indrukwekkende minuut stilte volgde in Oostmalle. l

Roel Veerkamp,
coördinator GES:
‘Je moet als veehouder gewoon de hoogste stieren gebruiken. Dat maakt je veestapel beter. Waarom wachten
tot een stier een topfokstier
blĳkt en dan gebruiken, terwĳl
er al zonen van die stier beschikbaar zĳn?’ (Bo)

per 100 kilo melk en dat terwĳl
we geen fokstieren verkopen.’
(Vp)

‘Frame is het fundament van de
koe, daar zit alles aan vast. Met
een breed kruis heb je zelden
een matige achteruier. Zitten de
draaiers goed, dan heb je zelden
slechte benen. En heeft een koe
veel inhoud, dan zit het met
de productie meestal ook wel
goed.’ (Hp)

Govert de With,
melkveehouder te Driebergen:
‘Je bent met vee bezig en je
wilt dat het gezond is, dat de
koeien presteren. Dat zie je in
de melkgift, maar een gezonde veestapel levert ook veel
werkplezier op. Productie is
belangrĳk, maar in combinatie
met gezondheid.’ (Hk)

Jos Bolk,
vleesveehouder te Aerdt:
‘Tegen melkveehouders zou ik
zeggen: zet geen overhaaste
stappen op basis van emoties.
Bekĳk het vanuit een ondernemersbril.’ (NO)

Mustafa Muhammed,
foktechnicus Indiase dwergkoe:

Geart Benedictus,
dierenarts en projectleider
Gezonde partners:
‘Er is in Nederland voldoende veterinaire kennis voorhanden om het gros van de diergezondheidsproblemen op te
lossen.’ (NO)

Pay-Uun Hiu,
culinair publiciste:
‘Gelukkig heb ik een weiland
met koeien voor mĳn neus. Ik
geniet van hun vredige gegraas en hun natuurlĳke dagritme, waarmee ze zich van
de ene naar de andere wei
verplaatsen richting melkstal.’
(dV)

Joan Beernink,
melkveehouder te Beltrum:
‘Spieren leveren aan alle kanten wat op: de kalveren worden beter betaald, bespierde
koeien hebben meer weerstand en als slachtkoe leveren
ze ook meer op. De post omzet en aanwas is bĳ ons 5 cent

Herman Scherpenzeel,
melkveehouder te Nieuwland (Z.H.);

‘Er was een tĳd dat wĳ het geluk
hadden onze koeien te kunnen
kruisen met jullie holstein-friesiankoeien. Daardoor steeg de
melkproductie en konden we
vele kinderen redden van ondervoeding. Nu is de opwarming van de aarde een mondiaal probleem. En daar hebben
wĳ de oplossing voor: onze
Indiase dwergkoe. Zie het maar
als ons geschenk terug aan jullie.’ (NRC)

Sander de Roos,
hoofd productontwikkeling
CRV:
‘Door steeds de beste genomische stieren te gebruiken werk je
het hele niveau van de veestapel
op. Ik zou geen stieren kiezen
onder 200 NVI. Je mist anders
zoveel vooruitgang in productie
en gezondheidskenmerken, dat
je jezelf tekort doet.’ (Bo)

Laura Valks-Piessens,
woordvoerster Jumbo:
‘De inkoopprĳzen van zuivel liggen voor langere tĳd vast. De
verkoopprĳzen zĳn gebaseerd
op concurrentie tussen de supermarkten en staan dus los van
de inkoopprĳzen.’ (LC)

Jos Hooĳer,
manager KI Samen:
‘Dat boeren die kiezen voor de
betrouwbaarheid van fokstieren, een generatie achterlopen
in genetische aanleg, is niet erg.
Het gaat erom dat ze een koe
hebben die bĳ het bedrĳfsdoel
past.’ (Bo)

Marcel Schiphorst,
adviseur toekomstig megaveehouder Kees Koolen:
‘Nederland is foktechnisch een
goed land vanwege de precieze
registratie die de boeren bĳhouden. Je kunt de voorgeschiedenis van alle koe-ouders terugvinden, het stalklimaat is beter,
er zĳn melkcontroles. We kunnen hier extreem veel uitrekenen over de prestaties van het
nog niet geboren kalfje.’ (dV)

Bert Theunissen,
hoogleraar geschiedenis van
natuurwetenschappen in
Utrecht:
‘De recente toepassing van
DNA-technieken bĳ de keuze
van fokstieren is in de kern een
toepassing van nakomelingenonderzoek: het DNA van een
stiertje wordt aan de hand van
een groot aantal markers vergeleken met het DNA van een referentiegroep van stieren die
zichzelf al hebben bewezen. We
gebruiken dus wel het DNA om
goede stieren te vinden, maar
de relevante genen blĳven nog
altĳd onbekend.’ (Cd)

Bronnen: Boerderĳ (Bo), Herkauwer (Hk), Nieuwe Oogst (NO), de Volkskrant (dV), Veldpost (Vp), NRC Handelsblad (NRC),
Leeuwarder Courant (LC), HI Plus! (Hp), Canon van de diergeneeskunde (Cd)
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