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Schep Holsteins wint voor het eerst het algemeen kampioenschap Hoornaar

Hoornaar vol verrassingen

De families De Bruin en Van der Wel behaalden elk een dubbelslag tĳdens de fokveedag in Hoornaar. Het algemeen kampioenschap was voor Schep Holsteins met Sheila 4, terwĳl de verrassing bĳ roodbont luisterde naar de naam Melkweg Sabina 3.
tekst Jaap van der Knaap

J

Melkweg Sabina 3 (v. Fidelity),
kampioene roodbont oud
Prod.: 2.03 654 16.746 5,01 4,17 lw 128

Margriet 387 (v. Goldwyn),
kampioene zwartbont midden
Prod.: 2.00 328 9984 4,07 3,37 lw 116

ohan Schep had er duidelĳk niet op
gerekend dat juist zĳn bedrĳf, Schep
Holsteins uit Bergambacht, dit jaar met
het algemeen kampioenschap van de
fokveedag Hoornaar naar huis zou keren. De emotie was in zĳn stem te horen
toen hĳ via de microfoon het team mensen bedankte dat hem en HBC Sheila 4 aan
de zege had geholpen.
Helemaal uit de lucht vallen kwam de
zege van Goldwyndochter Sheila overigens niet. Sheila stak in ĳzersterke vorm
met haar lange, harde skelet en melkrĳke, hooggedragen uier. Sheila won eerder op de dag al de seniorentitel bĳ
zwartbont. Vanwege beter beengebruik
won ze nipt van Margriet 333 van de familie De Bruin uit Giessenburg. De fĳntypische Margriet (v. Goldwyn) was net als
Sheila een vĳfdekalfskoe en kreeg de
voorkeur boven de massale Geertje 466
(v. Allen) van Teus van Dĳk uit Giessenburg. Geertje imponeerde weliswaar in
diepte en massaliteit, maar miste de afwerking in haar vooruier. Ook Jantje 110
(v. Champion) van Dirk Harteveld uit
Ameide viel ondanks haar fraaie upstanding en lange vooruier buiten de prĳzen.

Margrieten succesvol

HBC Sheila 4 (v. Goldwyn),
kampioene zwartbont oud
Prod.: 4.00 476 16.356 4,31 3,60 lw 115
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Het was als vanouds druk langs de ring
van het Boerenlandfeest. Het prachtige
najaarsweer bracht veel publiek naar
Hoornaar en dat zag dat dit jaar de prĳzen meer verdeeld waren dan de vorige
edities. Nico Bons uit Ottoland domineerde de laatste jaren, maar zond dit
keer geen dieren in. De familie De Bruin
greep die kans aan door het winnen van
de bedrĳfsgroepenstrĳd bĳ zwartbont.
In dit winnende viertal liepen drie Margrieten, waaronder Margriet 387, de vaarzenkampioene van 2014. Margriet 387,
net als stalgenote Margriet 333 een Goldwyndochter, was erg fraai uitgegroeid,

bezat geweldig sterk beenwerk en combineerde veel jeugd met voldoende
breedte. Het bleek voldoende voor de titel in de middenklasse, waar stalgenote
Gretha 78 (v. Windbrook) nog de meeste
tegenstand bood. Gretha had een hoge
achteruier, maar bezat minder breedte
in het skelet. Haar melktypische uitstraling was genoeg om ervoor te zorgen dat
de balansrĳke De Witboom Nelly 483 (v.
Watha) van Kees Versluis uit Ameide net
buiten de prĳzen viel.

Geen geluk voor Versluis
Het geluk viel ook in de vaarzenﬁnale
niet de kant op van Versluis. Ondanks
dat drie van de vĳf ﬁnalisten uit zĳn stal
kwamen, bleek een eervolle vermelding
op de derde plaats voor zĳn De Witboom
Irene 142 het hoogst haalbare. Maar
de Goldsundochter maakte het JK Eder
Emeraude 2 (v. Numero Uno) nog wel
knap lastig met beter beenwerk en haar
volwassen uitstraling. Emeraude oogde
jeugdiger en was even sterker in de bovenbouw. Dankzĳ haar brede, lange uier
bezorgde ze de reservetitel aan haar eigenaar Jan Kolff uit Woudrichem.
De jury had het zichtbaar moeilĳk met
het uitzoeken van de titelkandidaten bĳ
de vaarzen, maar uiteindelĳk kwam de
kampioene uit de stal van Martin de
Groot uit Tienhoven. Zĳn Watermolen
Shamrock Pablet (v. Shamrock) had mooie
verhoudingen in haar skelet, een lange
kruispartĳ en aan haar vaste uier zaten
de spenen centraal geplaatst. Vooral in
beenstand was ze de meerdere van Emeraude, zodat ze de hoofdprĳs in ontvangst kon nemen.

Lastige leeftĳdsverdeling
De roodbonte rubrieken werden vanwege de beperkte aantallen in twee klassen
verdeeld; jonge en oudere dieren. Daar-
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door kwamen vaarzen bĳ
jonge tweedekalfskoeien in
de ﬁnale, maar moesten ook
oudmelkte tweedekalfskoeien de strĳd aan met koeien
die al zeven keer hadden gekalfd.
Bĳ de jonge koeien hielp die
lastige verdeling Nora 89, een
dochter van WLH Maximus
van de familie Pellikaan uit
Meerkerk, niet echt. Als enige vaars stond ze in de ﬁnale
bĳ jonge koeien. De jeugdige
Nora miste nog de macht en
de diepte die de tweedekalfskoeien Welland Hester 64 (v.
Twister) en Welland Klaartje
155 (v. Destry), beide uit de
stal van Arie en Roel van der
Wel uit Hoogblokland, al wel
toonden. Hester had naast
diepte ook veel breedtematen
en een fĳn beaderde uier met
korte spenen, terwĳl Klaartje
vooral veel capaciteit toonde.
Hester won de titel en kreeg
als secondante de grote, opengebouwde Klaartje.

Frans Antonides,
melkveehouder te Holwerd:

Wytze Nauta,
organisator Bio-KI:

‘Genomics is bedoeld als middel om tot een betere selectie
te komen. Het is nu een doel
op zich geworden met als gevolg inteelt en heel eenzĳdige
stieren qua bouw en afstamming.’ (Vc)

‘Onze stiermoeders moeten tegen een stootje kunnen en gaan
door de lactaties zonder dat er
antibiotica nodig is.’ (NO)

Johannes de Vries,
melkveehouder te Sumarreheide:
‘Omdat de tochtwaarneming
lastig blĳft bĳ een hoogproductieve veestapel, gebruiken we
de eigen stier ook met regelmaat.’ (Bo)

Rob Scholten te Geesteren,
kampioen veebeoordelen:

Eric Hulst,
directeur Cono Kaasmakers:
‘De Noord-Hollandse kaastraditie is echt anders dan de
Friese, met minder nadruk op
puur rendement in kilogrammen, maar meer op smaak.
Dat komt misschien door de
nabĳheid van de grote steden
hier.’ (Bv)

‘Ik ben fokkerĳadviseur bĳ Genes
Diffusion, op die manier kan ik
mĳn fokkerĳkennis overdragen
aan anderen. Ik melk graag iedere ochtend en avond de
koeien op ons bedrĳf. Dat vind
ik helemaal geweldig. Gewoon
met koeien bezig zĳn, dat is voor
mĳ iedere dag genieten.’ (NO)

Luuk Heemskerk,
melkveehouder te Beilen:
‘We melken in een traditionele melkstal. Het is rustig werk,
je ziet al je koeien twee keer
per dag en na een drukke dag
kom je in de melkput tot jezelf. Dan sta ik naar de melkmeters te kĳken en denk: dit
is waar ik het allemaal voor
doe.’ (Bo)

Eric Ubachs,
melkveehouder te Epen:
‘We zĳn niet tegen genomics,
maar zetten zeker niet alles op
snelheid. De combinatie moet
passen.’ (Hp)

Harm van der Mark,
melkveehouder te Veenwouden:
‘Ik houd van goede en mooie
koeien, volg de fokkerĳ bovengemiddeld, maar ben ook
realistisch. Fokken is in de basis niets meer dan het drachtig maken van een koe. Lukt
dat niet, dan eindigt het bedrĳf. Daar moet je je dus op
richten.’ (Mv)

Marco van der Vegte,
melkveehouder en Statenlid
te Mastenbroek:
‘Natuurlĳk zĳn melkveehouders
blĳ dat ze bevrĳd zĳn van de
quota. Ik ook. Helaas is er te
weinig besef in de sector dat de
geproduceerde melk ook moet
worden afgezet. We zĳn bezig
met slecht georganiseerd prĳsbederf. Ik hoop dat de sector tot
bezinning komt.’ (Bv)

Willem Bakker,
melkveehouder te Nieuwe
Niedorp:
‘Ik ben niet iemand die hele dagen in stierenlĳsten zit te snuffelen. Ik kies een paar stieren en
ga daarmee aan het werk. Dat
zĳn vrĳwel altĳd stieren van 20
tot hooguit 30 euro.’ (Hp)

Sybrand Bouma,
biologisch melkveehouder
te Grou:

Sabina verrast
De verrassing bĳ roodbont
kwam uit Langerak in de
vorm van Melkweg Sabina 3
(v. Fidelity). De derdekalfskoe van Kees Romĳn en Cora
Schep stak in bloedvorm. Sabina, uit de bekende koefamilie van Herman en Ria Schrĳver uit Terwolde, was uiterst
compleet. Vooral vanwege
haar glasharde beenwerk dat
ze combineerde met een brede achteruier. In de middag
zat haar uier wel erg vol,
maar vanwege de vorm van
de dag was ze te sterk voor de
krachtige Annie 127, een oudmelkte Joyboydochter van de
familie Pellikaan.
De familie Pellikaan – ze won
de strĳd bĳ de roodbonte
bedrĳfsgroepen – had in de
tweedekalfs Annie een koe
met veel showallure. Naarmate de dag vorderde, kreeg
haar uier meer vulling, waardoor ze in de ﬁnale de fraaitypische stalgenote Bertha 85
(v. Eduardo) nog voorbleef. De
reserveplaats was het hoogst
haalbare voor Annie, zonder
twĳfel ging de seniorentitel
naar Sabina. l

gen, omdat bĳna geen stiermoeders meer met fokstieren
geïnsemineerd worden.’ (Bo)

Sietze Henk Haytema,
melkveehouder te Koudum:
‘Op de indexmarkt wordt de
subtop slecht betaald. Maar dat
is voor mĳ geen reden om het
rustiger aan te doen. Ik wil leven in de brouwerĳ en probeer,
net als een aantal jaren geleden
met polled, voor de massa uit te
hollen.’ (Hp)

‘Het is belangrĳk dat we stieren
tot onze beschikking hebben
die geschikt zĳn voor het biologisch systeem. We gebruiken
biologisch krachtvoer waarin
minder eiwit zit, dus een soberder rantsoen. Het gebruik van
stieren van moeders die op een
biologisch bedrĳf goed presteren, past dan beter dan gangbare stieren.’ (NO)

Romke de Vries,
melkveehouder te Sumarreheide:
‘Dagelĳks met de koeien bezig
zĳn en proberen een gezond,
hoogwaardig rantsoen voor de
koeien te krĳgen geeft de meeste voldoening.’ (Bo)

Hans van Bergen,
melkveehouder te Oeffelt:

Huub Peek,
fokkerĳadviseur:
‘We adviseren hoofdzakelĳk
dochtergeteste stieren. Dat we
nu ook wat genomicstieren gebruiken, is omdat we anders
vastlopen qua bloedvoering.’
(Mv)

‘KI Samen zet inmiddels ook genomiczonen in. Noodgedwon-

Bronnen: Veecommunicatie (Vc), Boerderĳ Vandaag (Bv),Boerderĳ (Bo), HI plus! (Hp), Melkvee (Mv), Nieuwe Oogst (NO)
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