KEUR I NG

Alex Verwaĳen en Theo van Vliet behalen meeste titels in Beilen

In de vorm van de dag
De ﬁnale bĳ de zwartbontvaarzen en de seniorenklasse bĳ roodbont waren het sterkst bezet tĳdens de Rundveeshow Noord. In
Beilen bleek de vorm van de dag niet altĳd doorslaggevend.
tekst Jaap van der Knaap

M
KH Trina (v. Gold Chip),
vaarzenkampioene
Prod.: 2.02 177 6088 3,01 3,22 lw 116

Giessen Charity 59 (v. Atwood),
algemeen kampioene zwartbont
Prod.: 4.08 141 6346 4,54 3,35 lw 97 l.l.

et negen melkgevende nakomelingen in de catalogus was MapleDowns Atwood hoﬂeverancier tĳdens
de Rundveeshow Noord in Beilen. Tĳdens de ﬁnale van de zwartbonte middenklasse kwam de dominantie van de
exterieurvererver tot uiting via Giessen
Charity 59 en Giessen Cinderella 79. De Atwoodhalfzussen kwamen beide uit de
stal van Theo van Vliet uit Nieuwlande
en vooral Cinderella toonde dat haar vader een uiervererver pur sang is. Haar
brede achteruier, haar perfecte speenplaatsing en de fraai beaderde vooruier
bezorgden haar de uierprĳs van de dag.
In de breedte van de voorhand alsook in
kracht van de verzenen moest ze de ‘duimen leggen’, zoals jurylid Tjebbe Huybrechts het fraai verwoordde.
Atwooddochter Charity, dit voorjaar
deelneemster aan het EK in Colmar, bezat meer capaciteit en stapte vooral
krachtiger door de ring. Charity kreeg
de titel en zag de fĳntypische Prairie Hoeve Maggie 72 aan haar zĳde verschĳnen.
De Lauthoritydochter van Alex Verwaĳen uit Beilen straalde en eindigde op de
reservestek vóór Cinderella vanwege een
betere aansluiting van de schouderpartĳ. De jeugdige New Moore Maria 317 (v.
Lucky Star) van de familie Withaar-Prent
uit Nĳeveen eindigde op viertal.

Gold Chipzussen

Geertje 409 (v. Secure),
algemeen kampioene roodbont
Prod.: 2.00 494 12.079 4,24 3,62 lw 106
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De ﬁnale van de zwartbontvaarzen was
in Beilen het sterkst bezet. Huybrechts
stelde niet voor niets een extra vaars op
in de ﬁnale om de kwaliteit te illustreren. Drouner Asmara 1223 bĳvoorbeeld, de
oudmelkte, maar fraaitypische Moguldochter van Harm en Karin Albring uit
Drouwenermond. Ook de jeugdige en
sterk geuierde Prairie Hoeve Hendrika 70 (v.
Brawler) van Verwaĳen werd bewust opgesteld. Een serieuze titelkandiaat was
Ameri, een open gebouwde Atwooddochter van Gertjan en René van de Haar uit

Den Velde. Ameri toonde een mooie ribbenpartĳ en een brede achteruier maar
greep net naast de prĳzen. De Gold Chiphalfzusjes KH Trina van de familie Jonkers uit Dwingeloo en Giessen Cinderella 97
van Van Vliet verdeelden vanwege fraaiere overgangen in het skelet de titels. De
uiterst solide Trina kreeg het lint omgehangen dankzĳ een betere vooruier en
mooiere verhoudingen in het skelet dan
de gerekte Cinderella.

Bewezen Precilla
De rundveekeuring in Beilen, die dit jaar
voor de twaalfde keer werd gehouden, is
van oorsprong een Drentse keuring,
maar de inzenders komen inmiddels ook
uit Overĳssel, Groningen en Friesland.
Het grote rayon houdt het aantal aanwezige melkkoeien boven de honderd,
maar de zwartbontprĳzen gingen uiteindelĳk toch naar Drentse inzenders.
Bĳ de oude koeien kwam die eer toe aan
de bekende Spirit Precilla. De bewezen Spiritdochter van Van Vliet veroverde al
menig kampioenstitel en nog altĳd toonde ze haar bĳzonder vast aangehechte
uier, waar inmiddels al meer dan 73.000
kg melk uit stroomde. Die 30.000 kg hogere levensproductie dan reservekampioene Prairie Hoeve Maggie 57 (v. Instinct)
bleek doorslaggevend. Maggie, afkomstig uit de stal van Verwaĳen, stak namelĳk in betere keuringsconditie dan Precilla dankzĳ haar jeugdige melkopdruk,
lengte en volle, sterk opgehangen uier.
Maar Huybrechts – hĳ voorzag zĳn keuzes steevast van duidelĳk commentaar –
meldde dat ‘de vorm van de dag’ niet altĳd genoeg hoeft te zĳn. Hĳ tikte Precilla
aan als kampioene en Maggie kreeg de
reservetitel. De eervolle vermelding was
voor de krachtige New Moore Mina 952 (v.
Goldwyn) van de familie Withaar-Prent.
In Beilen was de strĳd om de beste bedrĳfsgroep spannend. De sterk geuierde
groep van Van Vliet trok uiteindelĳk aan
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het langste eind en wees het
uniforme drietal van Verwaĳen naar de reserveplaats.
De roodbonte koeien streden
in Beilen in twee klassen.
Gerrit van der Kolk had bĳ de
jonge koeien geen moeite om
de Duits gefokte Nikita aan te
wĳzen als kampioene. De
jeugdige Ladd P-dochter van
Jan en Arjan Scholten uit
Nieuw Roden had in haar
rubriek de sterke Reĳertjeshoeve
Geertje 416 (v. Prado) van de
familie De Haan uit Beerta
naar het tweede plan gewezen vanwege een betere
achteruier.
Reservekampioene werd Mien
545. De Juul 76-dochter van
de familie Simons uit
Westerlee was lang, maakte
een lange stap en bezat een
sterke ophangband.

Onbetwiste Geertje
Een stuk spannender was de
strĳd bĳ de oudere roodbonten. Zo maakte Willie 147 (v.
Camion) van de familie Woertink uit Wĳster indruk met
haar fraaie wigvorm, melktype en sterk beenwerk. In
vooruieraanhechting kon ze
niet wedĳveren met Jipsing
Rieka 49. De Elsondochter van
Rob Zwart en de familie Van
Noord uit Wĳster stond al vaker in de schĳnwerpers en
toonde haar solide en goed
bewaarde uier. Vooral in achteruierhoogte
imponeerde
Rieka, maar tegen de lengte,
de hardheid en de hoog gedragen uier van Geertje 409
kon ze niet op. De Securedochter van Henk Oudenampsen uit Laren en Wim
Veneklaas Slots uit Zeĳen
stak juist wel in de eerder genoemde ‘vorm van de dag‘ en
was ondanks haar even grove
beenwerk de onbetwiste
kampioene.
In het deﬁlé kreeg Geertje
vanzelfsprekend het algemeen kampioenschap toegewezen, en met dezelfde vanzelfsprekendheid gaf Tjebbe
Huybrechts Charity 59 de
verlossende tik op de ﬂanken
als teken van het dagkampioenschap bĳ zwartbont. l

Bas de Groot,
melksommelier:
‘Koeien zĳn gemaakt om gras
om te zetten in melk.’ (Bv)

van 1,50 meter groot, met een
heel best uier en een goed kruis,
prima mee kan komen in de
keuringsring.’ (Mv)

Jan Korte,
melkveehouder te Weerselo:
‘Uiergezondheid wordt naar
mĳn idee onderschat. De extra
arbeid vertaalt zich altĳd in gezondere dieren en dus minder
dierenartskosten.’ (Bv)

Kees de Jong,
melkveehouder te
Hoogblokland:
‘Als je bĳ het maken van paringen consequent probeert
om problemen weg te fokken,
krĳg je een ruimere keuze bĳ
het afvoerbeleid.’ (Mv)

Henk Sloots,
melkveehouder te Annen:
‘Je moet echt liefde en passie
voor de koe hebben. De koe is
toch een bĳzonder dier. Als je
geen koeienliefhebber bent,
heeft het ook geen zin om
veehouder te worden.’ (NO)

Jan Dommerholt,
voormalig directeur
CR Delta en voorzitter
bĳenvereniging:

Toos van Soest,
melkveehoudster
te Harmelen:

‘We hebben niet kunnen
voorzien dat de ambitie om
meer koeien te houden zo
groot zou zĳn.’ (Tr)

Jan Hermanussen,
melkveehouder te Beers:
‘Koeien moeten in balans zĳn.
Ik denk dat een boerenkoe

‘Al zĳn de genomicsfokwaarden
nog zo hoog, als een dier niet
goed gebouwd is, zal het resultaat teleurstellend zĳn. Want de
vorm van het dier blĳft de functie bepalen.’ (Mv)

Pieter ter Veer,
voormalig melkveehouder
en Tweede Kamerlid:
‘De koe houdt niet van regen,
ook niet van harde wind. Het
idyllische beeld van een tevreden, herkauwende koe gelegen
op een groene graszode is helaas maar enige dagen per jaar
werkelĳkheid. In de moderne
welzĳnsstallen ligt de koe elke
dag tevreden te herkauwen.’
(Bv)

Adrion van Beek,
melkveehouder te Breda:
‘Een beste boerenkoe is rond en
gezond, een showkoe is toch
een fractie scherper. Maar de
giraffe-achtige types nemen wĳ
ook niet mee naar de keuring.’
(Mv)

Anton Stokman,
melkveehouder te Koudum:
‘Moeten we alle koeien verplichten tegelĳk naar buiten te
gaan met de staldeuren dicht?
In mĳn beleving is het niet van
deze tĳd om weidegang via een
starre wet af te dwingen.’ (Mv)

Eile van der Gaast,
productmanager Sprayfo:

Kees Romĳn,
voorzitter Melkveehouderĳ
LTO:

Jan Schilder,
aAa-analist:

‘Ik ben een BB’er hier in de
gemeente Woerden. Een bekende boerin, en dan hoort
kritiek krĳgen erbĳ. Ik heb genoeg kennis om die te weerleggen.’ (VP)

‘Het duurt nog jaren voor we
Nederland weer een land van
melk en honing kunnen noemen.’ (Bv)

‘Wat hygiëne betreft zouden
rundveehouders biest nog beter moeten behandelen dan
melk die ze aan de fabriek leveren.’ (Bo)

worden, vinden dat die koe nog
steeds in de ligbox moet kunnen met afmetingen uit de jaren
’70. Is het dan de fout van de
fokkerĳ of van de boer, die niet
wil omschakelen?’ (Mv)

Goos Kant,
melkveehouder
te Babyloniënbroek:
Ton Derks,
weidecoach:
‘De meeste veehouders hebben
wel ervaring met weidegang,
maar het kost jaren om het
weer in de vingers te krĳgen. En
de koeien moeten allemaal
weer leren het gras te plukken
met de tong.’ (dV)

Nico Bons,
melkveehouder te Ottoland:
‘Ik vind de dicussie over hoogtemaat maar raar. Boeren die
klagen dat hun koeien te groot

‘Alles wat koeien buiten zelf ophalen, hoeft niet door de hakselaar.’ (VU)

Toos van Soest:
‘Met mĳn berichten op sociale
media probeer ik juist die groep
te bereiken die zich afvraagt: “is
het echt zo afschuwelĳk als
Wakker Dier altĳd zegt?’’ ’ (VP)

Pieter ter Veer:
‘Weidegras is onvolwaardig voer
voor een melkkoe.’(Bv)

Bronnen: Boerderĳ vandaag (Bv), Melkvee (Mv), Nieuwe Oogst (NO), Boerderĳ (Bo), Trouw (Tr), de Volkskrant (dV)
Veldpost (VP), VoorUit (VU)
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