KEUR I NG

Publiekstitel twaalfde Avondbloesemshow prooi voor roodbonte Saskia

Week van de Rita’s
Ondanks een inhaalslag van de natuur was er tĳdens de Avondbloesemshow nog geen bloesem aan de fruitbomen te bespeuren. Desalniettemin kende de keuring in Zoelen bloeiende kampioenen en vooral een ontluikende middenklasse.
tekst Florus Pellikaan

Leoni 35 (v. Ross),
kampioene vaarzen
Vsp. prod.: 2.01 305 9775 3,53 3,22 lw 104

De Crob Pippa Uno (v. Numero Uno),
kampioene midden
Prod.: 2.03 306 10.248 3,96 3,10 lw 110

A

l voor de Avondbloesemshow in Zoelen begon, kon de week voor de Betuwse koefamilie van de Willem’s Hoeve
Rita’s niet meer stuk. De vermaarde foklĳn van Dick, Anneke en Wim de Jong
uit Buren staat namelĳk aan de basis van
de hoogste inlandse NVI-debutant van de
aprildraai met dochterinformatie: Willem’s Hoeve R Browning. De Snowmanzoon scoort sterk voor exterieur, waardoor het niet heel verwonderlĳk was dat
zĳn halfzus Willem’s Hoeve Rita 9863 zich
in de sterk bezette middenklasse bĳ de
beste vier schaarde. De Danillodochter,
onlangs present in de dochtergroep van
haar vader tĳdens de Vekis Spring Sale,
sprak aan met haar ontwikkeling, de
fraaie ribbenpartĳ en de vierkant opgehangen uier. Haar wat vlakke kruis en
wat stugge voorhand stonden eremetaal
echter in de weg.
Ook stal- en familiegenote Willem’s Hoeve
Rita 981 (v. Bradnick) zag de prĳzen aan
haar neus voorbĳgaan. Het ontbrak haar
niet aan stĳl in het skelet of hoogte in de
achteruier, maar ze had niet de balans in
frame die de twee overgebleven kandidaten wel hadden.

Titels voor Numero Uno

Willem’s Hoeve Rita 670 (v. Cricket),
kampioene senioren
Prod.: 3.10 371 17.158 4,50 3,66 lw 138

Keuringsﬁlm
Bekĳk een ﬁlm van de keuring in de Veeteelt-app en op
www.veeteelt.nl
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Toch ging het goud niet aan de Ritafamilie voorbĳ. Hoewel anders geheten,
stamt De Crob Pippa Uno 1604 van Leo,
Artje en Linda de Jong uit Beusichem wel
degelĳk uit de Rita’s. De Numero Unodochter paarde melktype, kracht en stĳl
op een bĳzonder fraaie manier. Ze combineerde dat met een lange uierbodem,
veel breedte in de achteruier en een puike stap. Het was voor jurylid Ard Gunnink dan ook niet moeilĳk om haar vanwege meer kracht onder in de benen en
een nog iets fraaier front te verkiezen
boven stalgenote en Numero Unohalfzus
Barnkamper Marilyn 421. Laatstgenoemde

Beusichemse leverde met haar licht hellende, brede kruis en haar beaderde uier
een belangrĳke bĳdrage aan het fraaiste
kampioensduo van de avond.
Opnieuw bleek in Zoelen dat een avondkeuring dé succesformule is om veel publiek naar een show te trekken. Rĳendik
zag men hoe leden van fokkersclub Midden-Betuwe een zestal dochters van de
door familie De Jong uit Beusichem gefokte Barnkamper Antares (Atwood x de
Marilynfamilie) showde. De ruim ontwikkelde vaarzen hadden brede kruizen
en ondiepe uiers, maar wisselden wat in
vooruieraanhechting.
Vanuit de groep wisten geen vaarzen
door te dringen tot de kampioenskeuring. Dat gold wel voor het puik geuierde, solide en lang gebouwde tweetal
Nellie 386 (v. Brawler) van familie Mulder
uit Ravenswaaĳ en Share Cinderella 4 (v.
Mogul) van Dick en Rosita van Deelen uit
Zoelen. Beide kandidaten staken echter
net niet in de optimale keuringsconditie,
Nellie was nog wat overbouwd en Cinderella was wat te ruim in conditie.

Uiertitel voor oud-Miss
De fraaiste framevaars in Zoelen luisterde naar de naam De Pottum Ronny 54 van
Arend en Joanne den Hartog uit Ĳzendoorn. Haar fraaie ribbenpartĳ en sublieme kruisvorm spraken tot de verbeelding, maar door een minder vaste
vooruieraanhechting moest ze uiteindelĳk toch genoegen nemen met het reservekampioenschap. Het maakte de weg
vrĳ voor de uitgebalanceerde en prima
geuierde Leoni 35 (v. Ross). ‘Ze is vierkant
van voor tot achter’, loofde Gunnink
de balans van Leoni. Het betekende het
eerste kampioenschap voor Dick en Rosita van Deelen sinds ze vorig jaar begonnen met melken.
Bĳ de oudere koeien maakte de tweevou-

KOEIEN BLOEMP JES

dig Miss Betuwe, ofwel publiekskampioene, De Crob Rita
6685 (moeder van vaarzenkampioene Pippa) opnieuw
haar opwachting. Kort voor
de seniorenﬁnale won de Aftershockdochter van Henk
Jan van Driel uit Hedel en dierenarts Mies Pabon het uierkampioenschap. In de rubriek moest de stĳlvolle Rita
echter door een matig beengebruik al haar meerdere
erkennen in de twee sterk
stappende raskwaliteitskoeien Hooibeemd All 22 (v. Atwood) van familie Van der
Linde uit Kerk-Avezaath en De
Pottum Ronny 51 (v. Secure en
halfzus van Ronny 54) van opnieuw Den Hartog. In uierbalans en vooruieraanhechting
kon het duo echter niet op
tegen de twee koeien die de
oudste rubriek aanvoerden.

Jos Verstraten,
voorzitter vakgroep
Melkveehouderĳ ZLTO:
‘Als Nederland moeten we op
het gebied van diergezondheid het beste jongetje van de
klas willen zĳn. Met ibr en bvd
zĳn we dat nog niet. Het is
belangrĳk dat diergezondheid
hoog op de agenda staat en
blĳft staan.’ (Bo)

bĳvoorbeeld geen dieren met
zulke lange benen en een korte
nek dat ze niet meer kunnen
vreten.’ (Mv)

Wiebren van Stralen,
beleidsadviseur LTO:
‘Sta niet raar te kĳken als er
dit jaar tussen de 50.000 en
100.000 koeien naar de slacht
gaan. Want de veestapel is de
laatste jaren niet afgenomen.
Sterker nog, volgens cĳfers van
CRV zĳn er tussen maart 2014
en maart 2016 170.000 melkkoeien bĳgekomen.’ (NO)

Rita versus Saskia
Hoewel een fractie teer, won
Willem’s Hoeve Rita 670 van opnieuw familie De Jong uit
Buren met haar hoog opgehangen uier en ragfĳne kwaliteitsskelet, na het reservekampioenschap op de HHHshow, nu overtuigend en welverdiend de seniorentitel.
Op kwaliteit bezien had ook
het publiekskampioenschap
Rita zeker niet misstaan,
maar het publiek van de
Avondbloesemshow had met
deze prĳs een ander doel. De
aanwezigen spraken er hun
waardering mee uit voor de
nestor van de studieclub
Wim Janssen, die steevast ieder jaar deelneemt in Zoelen.
De laatste jaren deed hĳ dat
veelvuldig met de roodbonte
in Duitsland geboren Saskia,
die Janssen in eigendom
heeft met Jan van den Braak
uit Balgoy.
Nadat Gunnink Saskia al reservekampioene bĳ de senioren had gemaakt, viel ook het
publiekskampioenschap Miss
Betuwe te beurt aan de fraaitypische Elayodochter. Liefhebber Janssen stal vervolgens de show door voor
Saskia door de knieën te gaan
en haar een welgemeende
kus op de neus te geven. l

Jan van Weperen,
melkveehouder
te Oosterwolde:

Erica Rĳneveld,
cowﬁtter te Polsbroek:
‘Als de eigenaar zĳn of haar
koe een week of vier, vĳf van
tevoren heeft geschoren en
ook al een paar keer heeft gewassen, zodat ik mooi haar
heb om mee te werken, dan
kan ik beter werk leveren om
de koe in topvorm in de keuringsring te krĳgen.’ (HI)

Bram Hahn, journalist:
‘De tong staat bekend als een
van de sterkste spieren van het
lichaam, zeker bĳ koeien. Dus
hĳ is zeer stevig. Het is een
enorme honk vlees, die je volgens een vrĳ strikt en langdurig procedé bereidt om hem
mals te krĳgen.’ (Ev)

Wim de Boer,
fokkerĳdeskundige Veecom:
‘Je moet zorgen dat je vorm en
functie in balans houdt en niet
steeds hetzelfde type op hetzelfde type gebruikt. Je wilt

‘De koe zoals wĳ die in Nederland kennen, loopt het risico nadelen te ondervinden van de
eenzĳdige focus op veel melk
produceren. Het gevolg kan zĳn
dat de koe ziek wordt en dat is
wel het laatste wat een veehouder wil.’ (AF)

Albert Nooteboom,
melkveehouder
te Neede:

Ruud Huirne,
directeur Rabobank:
‘De ﬁnanciële situatie in de
melkveehouderĳ is over het algemeen goed. Het gros van de
melkveehouders staat er bedrĳfseconomisch goed voor.
De continuïteit is doorgaans
geborgd, ondanks dat de geldstromen wel een issue zĳn vanwege de matige melkprĳs.’ (Bv)

Jurjen Boerrigter,
manager Semex:

‘Om weidegang voor grote bedrĳven aantrekkelĳk te houden
zou de weidepremie omhoog
moeten naar 1,5 cent per liter
melk. Dit moet bĳ voorkeur wel
uit de markt komen en niet
door een verdere herverdeling
van melkgeld. Het is jammer
dat FrieslandCampina de consument nooit extra heeft laten betalen voor weidemelk. Ze
hebben het gewoon weggegeven.’ (NO)

Ineke Herder,
hobbyboerin te Wĳhe:

‘Ik durf te stellen dat fokkerĳliefhebbers mooiere en vaak economisch betere veestapels hebben dan hun collega’s, die daar
minder oog voor hebben. Het
loont de moeite om vanuit bedrĳfseconomisch perspectief je
in fokkerĳ te scholen.’ (Bv)

‘Het brandrode rund is een ras
dat van oudsher in deze regio
thuishoort. Vroeger zag je hier
nabĳ de Ĳssel veel donkerrode
mrĳ-runderen met een brandrode aftekening.’ (Bvee)

Gerard Scheepens,
directeur KI Samen:

‘Veel te veel paringen worden
gemaakt op basis van één bedrĳfsinspectie. Dat is een momentopname, daar kun je toch
geen koeienleven lang stieradvies op geven.’ (Bo)

‘Het geluk van de fokkerĳ is dat
er zoveel melkveehouders zĳn,
die ieder hun eigen koers volgen. Zowel degenen die kruisen
als degenen die alleen bepaalde
holsteinstieren gebruiken omdat
ze geen van de bekende stieren
willen gebruiken, zorgen ervoor
dat er voldoende variatie blĳft.’
(Mv)

Ronny Oostvogels,
melkveehouder te Schĳf:

Geart Kooistra,
voorzitter LTO Noord Fryslân:
‘Het beeld van de boer is bĳ veel
mensen gebaseerd op nostalgie.
Ze hebben vaak geen idee hoe
het er op een moderne veehouderĳ toegaat. Doet zich echter
een incident voor, dan spelen de
media een rol bĳ de beeldvorming naar de consument.’ (AF)

Piet Jan Tibaudier,
melkveehouder te Lemmer:
‘Een gezonde veestapel geeft
veel werkplezier. Zowel de portemonnee als het humeur hebben er baat bĳ.’ (Bo)

Bronnen: Boerderĳ (Bo), Boerderĳ vandaag (Bv), Holstein International (HI), Elsevier (Ev), Melkvee (Mv),
Nieuwe Oogst (NO), Agri & Food (AF), Boerenvee (Bvee)
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