
T'E BI.AANKOPPEN OP DE VEBO

{.A. van Gent

Het aantal inzendingen was iets minder dan in enkele voorgaande
jaren, maar daar tegenover stond, dat kwalitatief de vergelijking
zeker niet ten nadele van1977 hoefde uit te vallen. In enkele rubrie-
ken was vooral ten aanzien van de uiervorm van een duideliike voor-
uitgang sprake, zonder daaruit te kunnen concluderen, dit op het
punt van de melktekens de aandacht mag verslappen. De uiersolidi-
teit is bij de blaarkoppen nooit zo'n heel zwak punt geweest, mede
door het voorkomen van soms nogal wat gespleten uiers.

Nu vooral met betrekking tot de ontwikkeling van de voorkwar-
tieren op de Vebo vaak van vooruitgang sprake was, lijkt het accent
vooral gelegd te moeten worden op speenvorm en speenplaatsing.
Want vooral het laatste aspect ligt nog weinig op de juiite wijze in de
blaarkopfokkerij verankerd. Het is zelfs zo, dat globaal gezien die
bloedlijnen, die het meest in staat geacht mogen worden óm het ge-
wenst€ rastype, inclusief de bespiering, vast te houden, het op het
punt van de speenplaatsing het meest laten afweten. Deze conclusie
geldt zowel voor de P.G.F. als voor de Vebo. Er bliift dus werk aan
Ce winkel.

Werk blijft er ook aan de winkel, als het gaat om het zoeken naar
goede produktieverervers. Vooral als we dáken aan de drie uitste-
kende groepen dochters van k.i.-stieren, waarmee K.I. Zuid-West Ne-
derland een beste beurt maakte. Drie groepen die lieten zien, wat er
met een gezamenlijke aanpak van de fokkerij mogelijk is, maar te-
vens ook drie beste groepen van best verervende vaders, waarvan de
voorraad sperma zover opgebruikt is, dat ze alleen nog als stiervader
benut kunnen worden. Die drie beste groepen *rr"r, àn prins, Grif-
fier van Rutten en Victor van Rijnoord,

De dochters van Prins kwamen op 1A, als snittige, normaal ont_
wikkelde, best geuierde jonge koeien. Ze hebben goede koppen en
ruime middenhanden en meestal een niet al te strakke bovenbouw.
Veel waardering voor deze aantrekkelijke melkkoeien. Op lB kwam
Griffier van Rutten, hoewel velen dat anders verwacht hadden. Grif-
fier, die in tegenstelling tot zijn twee collega-fokstieren alleen doch-
ters uit de proefperiode kon laten zien, geeft best ontwikkelde, rui-
me, solide geuierde koeien. Sommige uiers, waaraan een enkele keer
iets dunne spenen, stonden nogal wat minder op spanning dan die uit
de andere groepen, waardoor ze iets minder imponeerden. De 1C
groep van Victor van Rijnoord bestond uit zeer melktypische, goed
gebeende, iets minder klassige koeien, waarbij een enkele uier niet
alle vertrouwen gaf ten aanzien van de duurzaamheid. Drie verras-
send goede groepen!

In de afdeling natuurlijk dekkende stieren waren b gÍoepen aan_
wezíg, waarvan er in de ene rubriek drie zich onderling lietenvergelij-
ken en wel die van Carlos (d. Uranus van ter Weer) ingezo.rden áoor
IÏ.G.A. van Veen in Zoeterwoude, Isodoor (d. Regent van Rutten)
van Ia Los te Zwammerdam en Gentor van Rutten (d. Geator van
Rutten) van H.D. Eikelenboom te Lopik. Ook deze viertallen onder-
vonden veel waardering,

Interessant was de vergaand parallel lopende herkomst van de drie
hierboven besproken k.i.-stieren en de drie hier in het geding zijnde
particuliere stieren. Prins en carlos zijn beide gefokt dtor Èikete.r-
boom te Rijnsaterwoude. De vader van Carlos, de preferente Uranus
van ter Weer, is de moedersvader van prins, terwijl ze van moederszij_
de beide uit de Jannie-familie stammen. Een succesvolle familie-aan-
gelegenheid dus, want de dochters van Carlos kwamen ook op 1A.
Het zijn koeien met veel macht en goed van type;de beste produktie
\yas aan de uiers niet geheel ongemerkt voorbijgegaan.

De relatie tussen Griffier en Gentor wordt in de eerste praats al
aangegeven door hun achternaam van Rutten. verder is Griffier via

de moeder een halfbroer van Gentor's vader Geator terwijl Gentor's
moeder Gentiaan weer een volle zuster is van Geata, de nioeder van
Griffier en Geator. De groep van Gentor kwam op lC als uniforme,
goed geuierde, typische melkkoeien, waarbij het ontbreken van de
laatste snit ten opzichte van de concurrenteJhet meest heeft meege-
wogen bij de plaatsing.

De binding tussen Victor van Rijnoord en Isodoor is vooral gele-
gen in hun vader respectievelijk moedersvader prins van Fritemal De
bedrijven waar ze geboren zijn, n.l. bij M. Verburg en Fa Los, zijn
naast elkaar gelegen' De groep van Isodoor was unifórm .r, *..i uuï-
gevoerd door uier-, tevens seniorkampioene Ludy. Ze kwamen eer_
vol op 18.

In de andere rubriek viertallen van natuurlijk dekkende stieren
ging het tussen dochters van Leonard van fokker-inzender Fa Los en
de vaarzerr van Gentor van Rutten van H.D. Eikelenboom te Looik.
Ze werden in genoemde volgorde geplaatst, eigenlijk met minimaal
verschil.

Als geheel kan van de keuring van de stierengroepen gezegd wor_
den, dat ze een beste indruk achterlieten en in hooidzuàk gàdrug.r,
werden door enkele bekende fokstallen.

Als enige in de rubriek wouwelijke fokfamilies waren de Jannie's
van Eikelelboom te Rijnsaterwaoude op komen dagen. Het-was een
beste, uniforme groep, die daarmee ook steun verleende aan de beide
stierengroepen van Prins en Carlos.

De kampioenskeuringen
We hebben in het begin al gewag gemaakt van een opvallende ver_

betering van de uiervorm in vooral enkele jongere rubrieken. Dit
mocht ook tot de veronderstelling leiden, dat bij de wij omvangrijke
groep van serieuze kandidates voor de hoogste titel, dit belangrijke
exterieuronderdeel een goede bijdrage kon leveren aan de gunstige
eindindruk.

We willen gïaag een aantal van de jeugdige koplopers van com_
mentaar voorzien. In de jongste rubriek kwam op lA de jeugdige, rij_
zige, goed geuierde roodblaar Riska (d. Alex) van Fa Los. Hu"i.r"ur_
te concurrentie was Miranda 9, een typische, zo te zien zeer solide
geuierde Nico-dochter van W.G.A. van Veen. Een volgende 1A vaars
was Jansje 30 (d. Prins) van W,D. Eikelenboom, goed ontwikkeld en
goed geuierd. Dezelfde omschrijving mocht geldà voor Johanna 60
(d. Victor van Rijnoord) van KJ. Govers tè StompetorËn. Antje g
(d. Prins) van W.G.A. van Veen was een koploopster van allure, best
ontwikkeld en met een uier waarmee ze bijna uierkampioene werd.
Haar halfzuster Jannie 55 van Eikelenboom was zeer typisch en best
geuierd.

Bij de schotten was de eerste 1A Olanda (d. Leonard) van l.a Los,
best ontwikkeld met best beenwerk. Haar stalgenote Ottlau 1a.3u_
nus -van Fritema) is mooi van type, -u- -o..i een stapje terugdoen
omdat ze wat rijziger had mogen zijn. Jansje 24, de jeugdkamp"ioene
van vorig jaar, liet zich zien als een zeer melkrijkè, gáed geuierde
jongc koe. Jantina (d. Witlar van Meyenhorst) van J.È. Ruitenburg
te Maarsbergen is eveneens een melkrijke, zeer typisÀe jonge koe diË
in haar uier even wat meer jeugd had moeten tonen.

Als kampioene werd gekozen Antje 8, die, al werd ze het niet
zonder moeite door de zware concurrentie, toch het meest in alle fa-
cetten bezat, wat we bij een jonge blaarkopkoe graag zien, n.l. naast
haar beste uier een in alle onderdelen harmonischÉ ontwikkeling,
goed beenwerk en een passende bespiering. eua type nogal wat ai_
ders, maar verder in alles ook zeer aantrekkelijk, vooral d--oor het fa-
cet ïeugd' was Riska, die reserve-kampioene werd. Daarmee toonde
ze aan dat haar vader ook dochters kan geven die een gunstige
uitzondering vormen op het gemiddelde beàrd uit de afstaámerá-
genkeuring.



-."-.::neer n'e de meest serieuze kandidates voor het seniorkam-
::: ::s:::ap noemen dan blijkt dat dit wijwel louter zeer bekende na-
::::- il'n. Enigszins als nieuweiinge zou beschouwd kunnen worden
Gel.la ;. Rudolf) van KJ. Govers, een gesloten koe van fraai type
::.=: :oede uier. Ook de middenzware, mooi gelijnde Suzanna l5 (d'
F:::r. r'an Fritema) van SJ. v.d. Salm te Rijnsaterwoude was een ver-

' :rs:eLijke 1A. Daarnaast waren Bianca (d. Griffier van Rutten) van
::s.:lenboom te Lopik, Beatrii 48 (d. Yazal van ter Weer) van Eike-
ler'coom te Rijnsaterwoude, Eva 40 van Govers, Willie 4 ván van
ïeen en Ludy van Fa Los degenen die het iangst stand hielden,
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De jury koos voor twee koeien, die het best in staat waren om de
indruk waar te maken, dat op de Vebo 19 7 7 de uiervorm vaak opval-
iend goed was. Als zodanig kon dit keer aan de middenzware Ludy
het kampioenschap niet ontgaan, terwijl als reserve werd aangewezen
Willie 4.

De aandachtige lezer zal gemerkt hebben dat de keuring vooral
uitgelopen is in een overwinning binnen de stallen van enkele jonge
enthousiaste fokkers, die daarmee nog eens het bewijs afgaven, dat
ze de plaats van ons derde Nederlandse ras nog met genoegen blijvgn
verdedisen. 
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