K E U R I N G

Duitse en Franse invloeden sieren de grootste wintershow van Nederland

Belofte voor de NRM
Tĳdens de zestiende Wintershow Zwolle acteerden meerdere
dieren van nationaal niveau. Onder meer Geertje, Lonia, Truus
en Bulona deden een open sollicitatie naar de NRM.
tekst Tijmen van Zessen

M

et een tachtigtal inzenders en
ruim honderdvĳftig aanwezige
melkkoeien is de Wintershow Zwolle de
grootste winterkeuring van Nederland.
De gezamenlĳke veeteeltstudieclubs uit
Overĳssel en Noord-Gelderland en (voor
roodbont) Noord-Nederland zetten een
unieke prestatie neer.
Uniek was ook de algemeen kampioene
roodbont. Een sterke constructie van
haar frame, onverwoestbaar beenwerk
en een keurig aangehechte uier maakten
Geertje 408 onbereikbaar voor haar concurrentes. De Classicdochter stamt uit
een roemrĳk geslacht, dat van de Reiertjeshoeve Geertjes. Moeder Geertje 407
(v. Talent) werd voor Ko de Haan al eens
kampioene op de HHH-show. Haar Classicdochter Geertje 408 kwam terecht
bĳ Alex Verwaaĳen in Beilen. Toen
Verwaaĳen zĳn bedrĳf beëindigde, was
Stefan Bloemert er als de kippen bĳ om
de Classictelg te kopen en haar te stallen
bĳ de familie Van Boven uit Staphorst.
In de seniorenklasse gaf Geertje klop
aan de harmonieuze Ralstormdochter De
Wĳde Blik Corrie 41. De koe van de familie
Nĳman uit Stegeren stapte voortreffelĳk op spĳkerharde benen. Vanwege
meer hardheid in de bovenbouw kwam
JU Lonia 167 (v. Destry) echter langszĳ.
Johan Uenk uit Nĳbroek zag haar in de
finale bovendien revanche nemen op de
’s morgens 1a-geplaatste Roelie 199 (v.
Jotan) van de familie Bronzewĳker uit
Bathmen. Lonia veroverde zo de reservetitel, maar Geertje was haar letterlĳk en
figuurlĳk een maatje te groot.

JU Lonia’s Johan (v. onbekend),
kampioene midden roodbont
Prod.: 2.01 283 5.901 4,79 3,73

Geertje 408 (v. Classic),
algemeen kampioene roodbont
Prod.: 5.05 312 9.668 3,44 3,57

NRM-allure
Uenks pupil JU Lonia’s Johan – een nazaat
van een eigen stier – gooide hoge ogen in
de middenklasse. Ze mengde zich in de
strĳd als de koe met de minste fouten en
fraaie verhoudingen in haar lĳf. Tegen
de goede kwaliteit in haar achteruier
was Heerenbrink Jenny 210 (v. Malando)

DKR Bulona (v. Lotta-Hill Shottle 41),
algemeen kampioene zwartbont
Prod.: nog onbekend
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Film Zwolle
Een video van de keuring
vindt u in de Veeteelt-app
en op www.veeteelt.nl.

niet opgewassen. De koe van Jan en Irma
Steegink uit Okkenbroek straalde veel
ras uit met mooi platte botten in haar
beenwerk. Hans Puttenstein uit Kamperveen zag hoe zĳn klasbak Brook Dientje 85
(v. Jotan) zich tussen Lonia en Jenny nestelde. Ook Dientje legde het af tegen de
kwaliteit in achteruier van Lonia, maar
dankzĳ haar lengte en muurvaste vooruier eigende ze zich de reservetitel toe,
ten koste van Jenny.
Jan Steegink hoefde er niet om te treuren; zĳn juniorenkampioene had even
daarvoor de show gestolen. Heerenbrink
Truus 4 (v. Big Apple) streelde het oog
met haar extreem lange vooruier en
evenredigheid in frame. Ze was een als
embryo gekochte nazaat uit de NRM-reservekampioene middenklasse van 2010.
Vanwege meer massa versloeg ze Jolina
29 (v. Soccer-P). Albert Prins uit Nieuwleusen kocht Jolina op een Duitse veiling
en had haar met haar spĳkerharde beenwerk lopend naar de keuring kunnen
sturen. Ze greep de reservetitel dankzĳ
beter beengebruik dan Steeginks Heerenbrink Dina 382, een dochter van Red Expression met een hoog aangehechte uier.

Franse vedette
Waar de roodbontvaarzenkeuring kreeg
te maken met een Duitse inzending, trad
er bĳ zwartbont een Franse schoonheid
door de ring. DKR Bulona blonk uit een
fraaie welving van de ribben, veel lengte,
openheid en een ragfĳne uiertextuur.
Bulona is een dochter van internationaal
stiervader Lotta-Hill Shottle 41. Thomas
Steegink, zoon van Jan en Irma, kocht
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haar samen met Diamond Genetics op een veiling in Frankrĳk. Bulona zegevierde in de
zwaar bezette middenklasse,
waarin de familie Lenferink
uit Almelo vertegenwoordigd
was met twee finalisten: de
breed gebouwde Siddochter
Talke 70 stapte op kogelharde
benen. Dankzĳ (nog) meer uiterlĳke melkrĳkheid kreeg ze
klop van stalgenote Elsaba 50
(v. Goldsun). Met extra breedte in achteruier en meer
ruimte in haar front sneed ze
Marie 537 de pas af. Deze spĳkerharde Fevertelg van de familie Pelleboer uit Ĳsselmuiden viel net buiten de prĳzen;
het zilver was voor Elsaba,
het goud voor Bulona. De
Franse vedette werd bovendien algemeen kampioene
zwartbont.

Klokgave oude dame
Dat deed niets af aan de bewondering voor de achtstekalfs Big Boukje 265 (v. Shottle). Van wie anders dan van
de familie Knoef uit Geesteren was deze klokgave oude
dame? ’s Morgens rekende
ze af met haar Shottlehalfzus
Truus van Marcel Brugman
uit Loenen. Ze won ook van
Pelleboers harmonische Marie 468 (v. Pocket). Maar daar
bleef het bĳ. Boukje werd reservekampioene, want Dominator had een dochter nagelaten bĳ de familie Kuiper, uit
Sibculo. Het soepele beengebruik en de magnifieke achteruier maakten Het Uilendreef
Lucie 251 tot kampioene in de
seniorenklasse.
De champagne kon open in
Sibculo, want ook Lucie’s
stalgenoot viel in de prĳzen.
De bĳ Theo van Vliet uit
Nieuwlande gekochte Giessen
Verona 14 (v. Charityman) excelleerde bĳ de vaarzen met
droge benen en een prachtige
ribwelving. Genoeg munitie
om de fraai gelĳnde Dalenoord
Jelte 863 (v. Dalenoord Tyson)
naar het reservestek te verwĳzen. De pupil van Jan en
Endie Dalenoord uit Enschede droeg een vast aangehechte uier met goed geplaatste
spenen. l

Martin Scholten,
directeur Animal Sciences
Group Wageningen:
‘In Leeuwarden staat ús mem,
een bronzen standbeeld van
een koe. Het wordt tĳd dat we
ons vee weer op een voetstuk
zetten.’ (Bv)

nadruk legt op andere aspecten
van de koe, krĳgen we geen
eenvormige stroom kalveren
binnen. Het is dus een beest dat
niet op vlees gefokt is en bovendien zĳn geen twee beesten
hetzelfde.’ (Ba)

Henk van Rĳswĳk,
melkveehouder te Dirksland:

Toine Sommers,
melkveehouder
te Elsendorp:
‘Onze koeien worden gemiddeld drie keer per dag door de
robot gemolken, ook de vaarzen. Dat is de basis van de gestegen melkproductie op ons
bedrĳf, van 9.500 naar 12.000
liter per koe per jaar. Voorlopig
hoeven we ons niet druk te
maken om de melkrobotefficientie, want we moeten – na
de snelle stĳging in de afgelopen jaren – melkproductie inleveren.’ (Mv)

‘De vaarzen kalven bĳ ons voor
het eerst af op 24 maanden.
Dat kan misschien nog best een
maandje eerder. Ze kunnen het
best aan. Bĳ de bedrĳfsinspectie
zaten ze op gemiddeld 1,48
meter hoogtemaat en 82 punten. En de productie van de
vaarzen ligt gemiddeld op ruim
9000 liter, prima dus.’ (mk)

Alexander van der Lely,
directeur Lely:
‘2016 was een moeilĳk jaar
voor onze klanten en dus ook
voor ons. De marktcondities
waren bĳzonder slecht.’ (dV)

Henny Swinkels,
directeur Van Drie Group:
‘Het kalf wordt geboren uit
een koe die melk moet geven.
De tĳd van dubbeldoelkoeien
is voorbĳ. We werken dus met
een melktypisch dier. Omdat
elke melkveehouder weer de

Jan Douwe van der Ploeg,
vertrekkend hoogleraar
rurale sociologie
Wageningen:
‘Wetenschappelĳk onderzoek
wordt alleen nog maar gefinancierd als het wordt ondersteund
door een bedrĳf. Niet voor niets
staat er een vestiging van FrieslandCampina op de campus in
Wageningen.’ (dV)

Nellie Baas,
mestkalveropfokster
te Willemsoord:
‘Ik ben kalverhouder en heb er
dus belang bĳ dat gezonde,
vitale kalveren op ons berdrĳf
arriveren. Eén ziek kalf kan de
hele stal infecteren. Voor ons
zou dat een drama betekenen.
Ik vind het belangrĳk dat melkveehouders daarvan doordrongen zĳn.’ (Bv)

Piet Bosscha,
melkveehouder te Bant:
‘Bĳ een lagere productie kun je
weidegang en de melkrobot
prima combineren. Maar voor
onze hoogproductieve koeien
met 13.000 kg melk is gras
niet geschikt. Ze moeten een
constant rantsoen hebben.’
(Mv)

ĳzersterke imago als leverancier
van zuivelproducten van topkwaliteit kan handhaven en versterken. Dat is nodig om ook op
langere termĳn onderscheidend
te zĳn op de wereldmarkt.’ (Mv)

Roel Veerkamp,
hoogleraar Wageningen UR
en coördinator GES:
‘Bĳ fokkerĳ is het belangrĳk dat
je effecten op langere termĳn
bekĳkt. Bĳ het maken van paringen zit er zo veel ruis op de lĳn,
daar moet je niet te veel naar
kĳken. Het gaat om de richting
op langere termĳn.’ (Mv)

Margot Vermunt,
boerin te Etten-Leur:
René Vermunt,
melkveehouder
te Etten-Leur:
‘Onze koeien moeten goede
benen hebben, stevig zĳn. Ik wil
niet de hele dag lopen kĳken
naar magere kapstokken met
uitstekende botten. Een koe
moet goed kunnen lopen, goed
kunnen grazen, goed kunnen
opstaan.’ (AD)

Tjeerd de Groot,
directeur NZO:
‘Een verantwoorde groei van
de melkveehouderĳ maakt het
mogelĳk dat de Nederlandse
zuivelketen zĳn internationaal

‘Mĳn man let de hele dag op:
hoe kĳken de koeien uit hun
ogen, liggen ze goed, loopt er
één een beetje kreupel? Als je
zoveel tĳd doorbrengt in de stal,
schept dat een band met de dieren.’ (AD)

Marĳe Klever,
melkveehoudster
te De Meern:
‘Het mooiste is een gezond
koppel koeien in de wei. Hoe
beter ik ze verzorg, hoe meer
geld ik verdien en hoe meer
plezier ik erin heb. Dat is winwin-win.’ (NO)

Bronnen: Boerderĳ vandaag (Bv), Melkvee (Mv), de Volkskrant (dV), Boerderĳ ambitie (Ba), melk (mk), Algemeen Dagblad
(AD), Nieuwe Oogst (NO)
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