KEUR I NG

HHH-kampioene Plattery Princesse ongenaakbaar in Vriezenveen

Zwitserse franje in Twente
Twaalf titels, elf blĳe inzenders. De prĳzen op de individuele
keuring van de Wintershow Twente waren gelĳkmatig verdeeld.
Prettig voor de organisatie, voor het publiek en voor de spanning
in de competitie. De Twentse troon was voor een Zwitserse prinses.
tekst 5ČNFOWBO;FTTFO

P
De Weiteman Dina 153 (v. Seaver),
algemeen kampioene zwartbont
Prod.: 2.02 341 10.030 3,57 3,12 lw 101

Truus 1017 (v. Fabulous),
seniorenkampioene zwartbont
Prod.: 3.04 369 11.674 4,44 3,49 lw 99

Plattery Princesse (v. Ralstorm),
algemeen kampioene roodbont
Prod.: 4.05 498 14.829 4,32 3,95 lw 99
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lattery Princesse (v. Ralstorm) won in
december de HHH-show en was daarmee in Vriezenveen de te kloppen koe.
De van origine Zwitserse koe stelde niet
teleur, maar de familie Eggerink uit
Wierden kreeg niets cadeau.
In de seniorenﬁnale roodbont kreeg Eggerink vooral tegenstand van plaatsgenoten Gerrit en Gerina van der Kolk.
Hun Jotandochter Bossink Gerda 47 imponeerde met haar lange uier en enorm
veel vermogen in haar lĳf. Van der Kolk
attaqueerde ook met Bossink Miranda 77
(v. Dominator), een goed bewaarde koe
die haar uiterlĳke melkrĳkheid met veel
kracht wist te combineren. Meer bodemvrĳheid in de uier van Princesse deed
haar echter de das om. Princesse etaleerde een harde bovenbouw en fraaie overgangen in haar evenredige skelet. Haar
achteruier was misschien niet zo hoog
en breed als die van de reservekampioene Toos 32 (v. Tequila) van Bennie en Ans
Kampkuiper uit Almelo. Maar de strakke
afwerking in haar frame gaf de doorslag.
‘Met deze koeien ben je op de goede weg
om de tank te vullen’, prees jury Robert
Overvelde het kampioensduo.
Princesse werd vrĳ gemakkelĳk ook algemeen kampioene. De weerstand uit de
middenklasse was steviger geweest als
het kopduo van rubriek 12 bekroond
was met eremetaal. Big Boukje 305 (v.
Andy), reservekampioene junioren op de
HHH-show in 2014, manifesteerde zich
met een subliem vastgeplakte uier. De
familie Knoef uit Geesteren had in Boukje een melktypische koe met droog,
sterk beenwerk. Ondanks haar iets gespannen bovenbouw won ze van de
evenredige Curtisdochter Irma 68 van
Gerrit en Annie Vosman uit Rĳssen. Zowel Boukje als Irma droegen een vaster
aangehechte uier, waren sterker in de
bovenbouw en gevulder in het frame

dan de uiteindelĳke kampioene Oelhorst
Coba 312 (v. Infrarouge). De koe van Freek
en Bert Luttikhede uit Ambt Delden bewoog zich wel met veel souplesse op
sterke benen door de ring. Met name die
credits brachten haar de winst. De reservetitel kwam op het conto van Bossink
Miranda 19 (v. Pleasure) van Van der Kolk.
Miranda dankte de prĳs vooral aan de
grote klasse in haar uier.
Bĳ de junioren kwam de familie Hammink uit Almelo sterk tevoorschĳn met
Malandodochter Geertje 603. Dankzĳ de
correctheid in haar bouw versloeg ze de
jeugdige Willie 455 (v. Icoon) van Kampkuiper. In de ﬁnale moest het tweetal
buigen voor Teus 234 (v. Maicon). Gerrit
en Diana Hinsenveld uit Almelo presenteerden met haar een jeugdige, evenredige vaars met een correcte speenplaatsing. Haar beter aangehechte vooruier
maakte het verschil met reservekampioene Dol’s Roza 768 (v. Rustler). De vaars
van Eggerink stapte op sterk beenwerk
en bracht hem zĳn tweede titel.

Prĳs met enige inzending
Met één dier naar de keuring en nog in
de prĳzen vallen ook. Het overkwam
Wim en Frank Meĳer uit Beckum.
Marlies 1 (v. Seaver) paradeerde op spĳkerharde benen met goede klauwen. Met
die sterke klauwen rekende ze onder
meer af met Inka (v. Secco), een melktypische vaars van de familie Schooten uit
Notter. Het sterke beengebruik van Marlies kostte ook krachtpatser Talke 70 (v.
Sid) de kop. De pupil van Tonny, Joke en
Mariëlle Lenferink uit Almelo droeg een
vast en lang aangehechte uier. Lang
hoefde de familie Lenferink er niet om
te treuren. Met de sterk stappende
Goldsundochter Elsaba 50 hadden ze nog
een ĳzer in het vuur. Elsaba was bĳzonder evenredig in haar frame en droeg
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een muurvast aangehechte
uier. Genoeg voor de winst.

Een elftal winnaars
In de middenklasse acteerde
opnieuw een aansprekende
Goldsundochter. De Bree Trĳntje 63 bewoog net als Elsaba
op fraai droog beenwerk met
een stel keurig gesloten klauwen eronder. Herwin en Johan Heimerink uit Enter
wonnen met haar al eens een
reservetitel in Saasveld. In
Vriezenveen klopte ze Bontje
37 (v. Gladiator), een 1a-koe
van Lenferink met een hoge
achteruier. Trĳntje won ook
het duel met de harmonisch
gebouwde K-Grietje 3 (v. Slingeman Advent Amsterdam).
Met opgeheven hoofd mochten Jan en Carla Kock uit
Geesteren de ring verlaten,
want Grietje schitterde met
een keurige speenverdeling
en sterk beenwerk.
Jan en Lars Dekker deden er
nog een schepje bovenop met
De Weiteman Dina 153 (v. Seaver). De thuiswedstrĳd pakte
goed uit voor Dekker: Dina
toonde zich een krachtpatser
van formaat met veel stĳl en
bodemvrĳheid in haar uier.
Ze verwees met haar vastere
vooruier Trĳntje naar de reservetitel en won als klap op
de vuurpĳl het algemeen
kampioenschap zwartbont.
Die eer viel dus niet te beurt
aan de imponerende seniorenkampioene van Jan, Anna en
Mark Zomer uit WesterhaarVriezenveensewĳk. Truus 1017
(v. Fabulous) manifesteerde
zich met een uitstekende
uier, die na vĳf keer kalven
nog stevig zat aangehecht.
Met de breedte in haar skelet
en haar bikkelharde benen
gaf ze stevig partĳ.
Wie anders dan Knoef kwam
nog voor de dag met een
keurig bewaarde senior? Big
Boukje 265 (v. Shottle) deed
met haar beenkenmerken
niet onder voor Truus. Truus
was al uierkampioene en
maakte zo het nipte verschil
met Boukje. En Knoef was op
de elfde Wintershow Twente
de elfde inzender die in de
prĳzen viel. l

Annely Langereis,
boerin te Ten Boer:
‘Koeien zĳn geen mensen. Laten we de discussie voeren
vanuit de ratio in plaats van de
koe te vermenselĳken.’ (dV)

Jan Aantjes,
melkveehouder
te Streefkerk:
‘We brengen onze baby’s op
zeer jonge leeftĳd naar het
kinderdagverblĳf en Kamerleden steunen de motie voor
kalf bĳ koe. Hoe krom kan iets
zĳn?’ (Bo)

gen op hun bedrĳven. Dat zĳn
allemaal consumenten. Welke
sector krĳgt dat voor elkaar?
Geen enkele. Overigens maak
ik me weinig zorgen over de
publieke waardering van onze
sector. Elke peiling wĳst uit dat
wĳ een dikke voldoende scoren.’ (Ba)

Martĳn Katan,
voormalig hoogleraar
Voedingsleer te Amsterdam:

produceren? Je weet het niet,
want de koe is ervoor doorgeselecteerd.’ (dV)

Jaap Honingh,
melkveehouder
te Zuiderwoude:
‘Ik drink m’n hele leven al melk
en ik ben nog nooit bĳ een dokter geweest. Ik denk nog altĳd
dat het gezond is.’ (Bp)

‘Alle goede zaken van melk zitten ook in magere melk en karnemelk.’ (Bp)

Siebe van de Crommert,
aankomend melkveehouder
te Erp:

Jos Knoef,
melkveehouder
te Geesteren (Ov.):
‘Big Boukje 192 blĳft maar
doorgaan met vreten en heeft
nooit problemen. Andere boeren komen nu hier om een
stier met haar genen te kopen.’ (dV)

‘Het leukste vind ik de geboorte
van een kalf. Ik geef het kalf
biest, pak de afstamming er nog
eens bĳ en denk: dat wordt vast
een goeie. Fokkerĳ vind ik interessant. Zien of mĳn voorspelling uitkomt, vind ik spannend
maar leuk.’ (Bo)

Nico Bons,
melkveehouder te Ottoland:
‘Het verschil tussen de genomiccĳfers en de dochtergeteste
fokwaarden kan aanzienlĳk zĳn.
Ik ben derhalve niet bereid dat
risico te nemen.’ (HI)

Erwin Wĳshake,
manager AB Vakwerk:
‘Klauwverzorging is een specialisme. Je moet er feeling
voor hebben en van koeien
houden.’ (Bo)

Albert Jan Maat,
voorzitter LTO Nederland:
‘Ik ben er trots op dat de ondernemers in de land- en tuinbouw jaarlĳks meer dan een
half miljoen mensen ontvan-

‘De laatste jaren ligt de nadruk
bĳ het genetisch selecteren
steeds meer op gezondheid en
vruchtbaarheid. Nu bepalen die
factoren voor 60 procent de
keuze voor de fokstier. Twintig
jaar geleden sloeg die balans
nog duidelĳk door naar de
melkproductie.’ (dV)

Jos Knoef:
‘Ik bouw toch een band op met
een koe naarmate ze ouder
wordt. Boukje is al achttien jaar
op de boerderĳ, dat is langer
dan drie van onze zes kinderen.’
(dV)

Klazien Broeks,
boerin te Dalfsen:
‘Als je koe en kalf na een paar
dagen uit elkaar haalt, doe je
de dieren geen recht. Dan
gaat de koe zoeken en het kalf
ook. Dat is hartverscheurend
om te zien en te horen. Dat is
niet de weg die je wilt bewandelen. Ik spreek uit ervaring.’
(Bv)

Henk Bovenhuis,
universitair docent in
Wageningen:

Klazien Broeks:
‘We hebben in Den Haag willen
laten zien dat wĳ goed voor
onze kalveren zorgen.’ (Bv)

Piet Boer,
melkveehouder en bestuurder te Biddinghuizen:
‘Genomics is gewoon het nieuwe fokken.’ (Mv)

Caspar Janssen,
columnist:
‘Hoogstens kun je aan de koe
zien wat de mens beweegt. Het
is dan ook moeilĳk om een moreel oordeel te vellen over de
melkveehouderĳ. Is het dierenwelzĳn in het geding als een koe
8000 kilogram melk per jaar kan

Frans van Houts,
beleidsmedewerker:
‘Ik kan me niet voorstellen dat
een juriste als Marianne Thieme
of een boerin de gangbare Nederlandse woorden als koekalf
en vaarskalf niet kennen. En al
helemaal niet dat de boerin de
niet-bestaande woorden moederkalf of moederkoe zou gebruiken, of het humane begrip
bevallen voor het afkalven, afkalveren dan wel het kalveren
van koeien.’ (dV)

Bronnen: de Volkskrant (dV), Boerderĳ (Bo), Boerderĳ vandaag (Bv), Boerderĳ ambitie (Ba), Brandpunt (Bp),
Holstein International (HI), Melkvee (Mv)
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