KERSTQUIZ WINNAARS

Chantal van Rooijen

wint Veeteeltkerstquiz
De hoofdprijs van de Veeteeltkerstquiz gaat dit jaar
naar de familie Van Rooijen. Het invullen van
de jaarlijkse puzzel is een traditie die met name
Chantal van Rooijen voor rekening neemt.

D

e Veeteeltkerstquiz was dit jaar
alleen nog maar digitaal in te vullen. Geen probleem voor Chantal
van Rooijen uit Tricht, van wie de foutloze
inzending dit jaar met de hoofdprijs wordt
beloond. ‘Het leek wel of de vragen dit jaar
makkelijker waren dan eerdere edities’,
aldus Chantal, die tot de vaste inzenders gerekend kan worden. Maar schijn bedriegt,
een kwart van de ingevulde formulieren
was niet goed ingevuld. Met name vraag 14
over de verwantschap van de koe op de
foto met bekende fokstieren bleek een
struikelblok.
Chantal won 5 hectare maiszaad van veredelingsbedrijf KWS dat heel goed van pas
komt op het bedrijf van haar ouders en
broer Simon, die 180 koeien melken. ‘We
telen jaarlijks 18 hectare mais, waarbij we
vroege rassen gebruiken die een gezond
gewas met hoge kwaliteit leveren’, aldus
Simon van Rooijen. Die uitspraak was voor
Paul van den Biggelaar, die namens KWS de
prijs uitreikte, een mooie gelegenheid om

het belang van een doordachte rassenkeus
onder de aandacht te brengen.

Stiermoeder op mooiste cover
De honderden deelnemers aan de kerstquiz
kozen massaal de Veeteeltcover van mei

2021, met daarop de favoriete stiermoeder
Delta Riana, als fraaiste voorplaat. Op de
vraag naar de mooiste verhalen passeerden
diverse onderwerpen de revue. Het interview met dierenarts Maaike van den Berg
bijvoorbeeld, maar ook diverse reportages,
Boerinverhalen en de rubriek Uit de dierenartspraktijk werden meermaals genoemd.
Voor Chantal van Rooijen zorgde het zoeken naar de juiste antwoorden voor de
kerstquiz ervoor dat ze bij diverse verhalen
uit de jaargang 2021 bleef hangen en ze
opnieuw las. ‘Daar leer je elke keer weer
wat nieuws van.’ Het is een mooie motivatie om volgend jaar weer deel te nemen. l

		

Simon van Rooijen (links) ontvangt namens zijn zus de hoofdprijs uit handen van Paul van den
Biggelaar van KWS en Veeteelthoofdredacteur Jaap van der Knaap

Tabel 1 – Juiste antwoorden van de
Veeteeltkerstquiz 2021

vraag

antwoord

editie (pagina)
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a
b
a
a
c
b
c
a
c
b
b
c
b
b
a

februari (10)
april (41)
september (17)
juni (8)
januari (11)
maart (59)
oktober (34)
april (65)
februari (56)
september (26)
januari (18)
oktober (15)
september (57)
augustus (63)
juni (25)

Tabel 2 – Winnaars en de prijzen van de Veeteeltkerstquiz 2021

naam
hoofdprijs
Chantal van Rooijen, Tricht
overige prijzen
Jan Hakkesteegt, Groot-Ammers
August Van Dyck, Gierle (B.)
Bas van Raaij, Gassel
Henk Kuipers, Erm
Sjouke Meekma, Marum
Serra Fransen, Wijhe
Arjan Zieverink, Gelselaar
vof Fennema, Oudwoude
Jan Buysse, Evergem (B.)

prijs

aanbieder

5 ha aan maiszaad

KWS

15 merkertesten + 15 doses SiryX
10 merkertesten
5 merkertesten
luchtfoto
kalverdekje
kalverdekje
kalverdekje
kalverdekje
kalverdekje

CRV
CRV
CRV
Veeteelt
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
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