KEUR I NG

Southland Holsteins en Van Loenhout maken de dienst uit in Etten-Leur

Weerzien van bekenden
In 2015 wonnen ze al de titels in de vaarzen- en de middenklasse.
Nu kwamen Southland Windbrook Gina en HBC Goldwyn Daydream op de wintershow West-Brabant uit in achtereenvolgens de
midden- en de seniorenklasse en zegevierden ze opnieuw. Als klap
op de vuurpĳl ging ook de publiekstitel naar Gina.
tekst Inge van Drie

Southland De Crob Suzan (v. Big Winner),
kampioene vaarzen
Prod.: 2.02 39 1.073 4,12 3,04 lw 95 l.l.

Southland Windbrook Gina (v. Windbrook),
kampioene middenklasse
Prod.: 2.02 315 8.791 4,42 3,52 lw 106

HBC Goldwyn Daydream (v. Goldwyn),
kampioene senioren
Prod.: 4.07 510 19.814 4,22 3,43 lw 101

H

et leek bĳna op een reünie. De kampioenen van editie 2015 van de wintershow West-Brabant troffen elkaar een
jaar later opnieuw in de ring in EttenLeur. Hoe zouden Southland Windbrook
Gina, HBC Goldwyn Daydream en De
Rith Tetje 204, respectievelĳk vaarzen-,
midden-, en seniorenkampioene van
2015, het er dit jaar van afbrengen?
In de middenklasse ging Southland Windbrook Gina in ieder geval voortvarend van
start. De Windbrookdochter van Southland Holsteins van de familie Van Beek
uit Teteringen pakte de rubriekszege
dankzĳ de fraaie verhoudingen in haar
skelet, haar lange uier en de prima benen. Gina verwees in de rubriek vanwege meer lengte en macht de puik geuierde en open gebouwde Truus 65 (v.
Frontrunner) van Bart en Lars van
Loenhout uit Prinsenbeek naar de 1bpositie.
Gina en Truus vormden een mooi duo,
waar in de ﬁnale van de middenklasse
niemand aan kon tippen. Niet Truus’
stalgenote WH Sindy, een net voor de
derde keer gekalfde Siddochter met veel
balans en een lange uier, die genoegen
moest nemen met de eervolle vermelding. De roodbonte melktypische Southland Savage Massia 20 (v. Mr Savage) – stalgenote van Gina – vormde ook geen
bedreiging voor Gina en Truus, net zo
min als de reservekampioene vaarzen
van vorig jaar, de royaal ontwikkelde
en sterk geuierde De Rith Liz 1 (v. Gold
Chip) van Adrion en Lisette van Beek uit
Breda.

Beste bedrĳfsgroep Southland
Voor de Southlandfokkers en Van Loenhout bleken de overwinningen in de
middenklasse de opmaat voor een suc-
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cesvolle dag. Van Loenhout bracht bĳ de
senioren opnieuw twee ﬁnalisten in stelling, de Goldwyndochters HBC Goldwyn
Daydream en Guurtje 255. Daydream
maakte van dat tweetal de meeste kans
met haar sterke skelet, brede kruis en
hooggedragen uier. Guurtje was een
fraai uitgezwaarde koe met ﬁnesse, die
in haar rubriek Vero Carla 8 (v. Mascol) uit
de Vero Jesstal van René de Jong en Jan
en Michiel Scherders uit Molenschot
voorbleef.
Maar Guurtje won de oudste rubriek
niet; ze moest voorrang verlenen aan alweer een Southlandpupil, Southland Goldwyn Sharon 2. De Goldwyndochter van de
familie Van Beek begon haar keuringscarrière ooit als reservekampioene vaarzen op de NRM. In de nadagen van haar
keuringsloopbaan bleek de tienjarige
Sharon nog altĳd een imponerende koe
met haar mooie zĳaanzicht, de diepe
middenhand en de lange, vast aangehechte uier. Sharon voerde bovendien de
winnende bedrĳfsgroep van Southland
Holsteins aan.
In de ﬁnale was geen plaats voor De Rith
Tetje 204. De Zestydochter van Van Beek
uit Breda met inmiddels een kleine
70.000 kg melk op de teller moest dit
jaar vanwege een iets diepe uier genoegen nemen met een bĳrol.
Vero Aaltje 115 (v. Aftershock) van Vero
Jes completeerde als vĳfde koe de ﬁnale.
De Aftershockdochter, een rasmelkkoe
met prachtige verhoudingen en een
sterk kruis, was vorig jaar goed voor de
bronzen plak in de middenklasse. Zou ze
nu tot meer in staat zĳn?
Dat was Aaltje inderdaad, want de juryleden Jaap Jacobi en Jorien Vosman gaven dit keer de voorkeur aan de jonge
senioren. Niet Guurtje en Sharon, maar

KOEIEN BLOEMP JES

Daydream en Aaltje keerden
daarom met de titels huiswaarts. Dat betekende titelprolongatie voor Daydream
en promotie voor Aaltje, die
de stap van brons naar zilver
maakte.

Uit NRM-kampioene
Zelfs bĳ de vaarzen in EttenLeur was het een weerzien
van bekenden. Annie 139 van
Ronny Oostvogels uit Schĳf
was weliswaar al ruim een
jaar aan de melk, maar de
Goldwyndochter was nauwelĳks op fouten te betrappen
en met haar puike uier veroverde ze opnieuw een ﬁnaleticket. Dat was het hoogst
haalbare voor Annie, net als
voor de lang geuierde Jentje
196 (v. Damion) van Van
Loenhout. Maar zoals in elke
ﬁnale was Van Loenhout ook
bĳ de vaarzen met twee dieren vertegenwoordigd. Die
tweede pupil uit de stal in
Prinsenbeek was Ellie 2 (v.
Shadow), een stĳlvolle vaars
met veel uitstraling en een
enorm brede uier. Maar Ellie
moest in Etten-Leur genoegen nemen met de eervolle
vermelding.
Het was het vaarzenduo uit
de tweede rubriek vaarzen
dat de titels opstreek. Southland De Crob Suzan (v. Big Winner) van Southland Holsteins
en Hellen 590 (v. Acme) van de
familie Graumans uit De
Heen waren aan elkaar gewaagd. Beide waren royaal
ontwikkeld en voorzien van
een ondiepe uier. Suzan was
een heel complete vaars die
lengte, breedte en kracht
toonde. Hellen, nota bene een
dochter van oud-NRM-kampioene Jimm. Holstein Hellen
589, was een jeugdige, stĳlvolle vaars. Vanwege meer
capaciteit in de voorhand en
een betere aansluiting van de
middenhand op de voorhand
kreeg Suzan de voorkeur van
de jury. En om het feest voor
de familie Van Beek compleet
te maken won stalgenote
Southland Windbrook Gina
niet veel later het publiekskampioenschap. l

Alexander Schrĳver,
melkveehouder en student
personeelsmanagement te
Kampen:
‘Ik kĳk op mĳn bedrĳf naar
de best en minder goed
presterende koeien. Met zo’n
bril kĳken personeelsmanagers
ook vaak. Op grotere melkveebedrĳven zie ik dat ze met
meer personeel gaan werken.
Maar ze zĳn geen personeel
gewend.’ (mk)

aanleg, hoe uit die zich in de
praktĳk?’ (Mv)

Peter de Wit,
melkveehouder te
Werkhoven:
‘Het zĳn de veearts, de voerleverancier en de veeverbetering
die er belang bĳ hebben dat
onze melkkoe ieder jaar een kalf
produceert. Ik ben ervan overtuigd dat dat voor de veehouder
niet altĳd het geval is.’ (Mv)

Je staat tussen die machtige
dampende lĳven. Er is wat geschuifel, gestoemp en het snuiven van natte neuzen. Meer
niet.’ (Pn)

Freek Jan Eggerink,
melkveehouder te Wierden:
‘Je wordt van alle kanten belemmerd in je bedrĳfsvoering. Gelukkig hebben we de fokkerĳ
nog. Dat is zo’n beetje het enige
waar we nog vrĳ in zĳn.’ (Vp)

Ruud Huirne,
directeur Rabobank:

Gerard Scheepens,
directeur KI Samen:

‘We moeten leven met de realiteit dat de varkenscyclus zĳn
intrede heeft gedaan in de
melkveehouderĳ. De prĳzen
zullen heftiger ﬂuctueren.’
(LC)

‘Grappig te weten dat een oude
veehouder ons onlangs vertelde
dat hĳ vroeger zĳn hoornloze
dieren niet kon inschrĳven bĳ het
stamboek. We hadden het gen
toen dus in handen, maar dat
werd afgeserveerd. Nu moeten
we het er weer infokken.’ (Bo)

Marjan Loman,
koeienschilderes te Putten:
‘Ik schilder graag oude koeienrassen en kleurslagen, die zĳn
mooi en zeldzaam en ik vind
het belangrĳk dat ze behouden blĳven.’ (Bv)

Jan Wigboldus,
melkveehouder te
Garmerwolde:

Peter Middendorp,
columnist:

‘De hoogtemaat – met grote en
smalle koeien heb je altĳd gedonder – en kruisligging zĳn een
uitdaging voor de komende tien
jaar, evenals inteelt.’ (Mv)

‘De ideale megakoe heeft de
vorm van een driehoek: een
graatmagere punt met daaronder reusachtige uiers.’ (dV)

Jan Nieuwenhuizen,
melkveehouder te
Zevenhoven:

Wim de Boer,
fokkerĳdeskundige Veecom:
‘Genomics is een prima hulpmiddel, maar vergeet je eigen
ogen niet. Blĳf goed kĳken.’
(Mv)

Peter Aalberts,
melkveehouder te
Giethoorn:
‘Ik vind dat een koe pas stiermoeder moet worden als ze
twee lactaties heeft afgesloten. Dan kun je in de derde
lactatie goed zien hoe ze zich
houdt. Vroeger werd er alleen
naar het fenotype gekeken,
later steeds meer naar het
genotype. Naar mĳn mening
wordt er nu te weinig naar
fenotype gekeken. De erfelĳke

‘Goed ruwvoer is de basis voor
een efﬁciënte melkproductie.
Wĳ streven ernaar om zoveel
mogelĳk melk uit eigen ruwvoer
te produceren. Dat is bĳ ons net
zo’n sport als de fokkerĳ.’ (Rw)

Jaap Brinkman,
foktechnicus CRV:

Ruud Deĳkers,
onderzoeksjournalist:
‘Gewapend met een kaasboortje bezoeken afﬁneurs kaasmakerĳen. Zo nu en dan bekloppen
ze een kaas met een hamertje.
Zo horen zĳ of de kaas ook van
binnen goed van kwaliteit is. Ze
weten waar de melk vandaan
komt en wat de koeien te eten
kregen.’ (Ev)

Koos van der Laan,
melkveehouder te Kamerik:
‘Het grazen van de koeien op
een vers stuk weiland. Daar
word ik gelukkig van. En dan
vooral het geluid van het gras
dat ze met hun tong lostrekken.

‘Selectie gebeurt in de eerste
plaats met nuchter boerenverstand en vervolgens met moderne technieken.’ (Mv)

Ynte Schukken,
directeur Gezondheidsdienst
voor Dieren:
‘Van veehouder word je niet
automatisch manager. Bedrĳven
die in de afgelopen jaren sterk
gegroeid zĳn, zullen dat merken. Een aantal zal in het traject
besluiten niet verder te groeien
of zelfs terugschakelen naar
kleiner, omdat ze dat managen
niet in de vingers hebben of er
geen plezier in hebben.’ (Bov)

Bronnen: melk (mk), Leeuwarder Courant (LC), Boerenvee (Bv), Melkvee (Mv), Ruwvoerwaarde (Rw), de Volkskrant (dV),
Elsevier (Ev), Puurnatuur (Pn), Veldpost (Vp), Boerderĳ (Bo), Boerderĳ vandaag (Bov)
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