A, A. VAN GENT

De hlaarkoppen op de Veho
Wanneer we de balans opmaken over de Vebo 1976 wat de blaarkoppen betreft, kan evenals in 1975 geconstateerd worden, dat er
nog een brede laag van beste vrouwelijke dieren voorhanden is. De
moeilijke positie, waarin de blaarkopfokkerij zich bevindt en die
concreet inhoudt. dat er zo weinig best verervende stieren voor de
dag komen, wordt dan ook geheel veroorzaakt door de geringe
omvang van het ras. Er zijn zeer zeker koeien met een beste produktie en met beste uiers te vinden. om maar twee eigenschappen
te noemen, die wel misschien (nog) wat (te) weinig rasgebonden

zijn.
We laten dan verder de vele positieve raseigenschappen

onge-'

noemd, overbekend als ze zijn, waarbij we het toch niet kunnen laten om voor het beenwerk een uitzondering te maken. In het oosten
van het land valt het op, dat zoveel mensen, die voor het eerst
kennis' maken met blaarkoppen, onder de indruk komen van de
gaafheid en soliditeit van het beenwerk, evenals trouwens van de
uiers.

Van invloed is ongetwijfeld, wat deze nieuwe blaarkopfokkers
voorheen gewend waren, maar het is toch opvallend, dat zoveel
mensen ongevraagd steeds weer deze mening ten beste'geven. Genoeg echter hie.rover, het vinden van de grootste gemene deler van
produktieverhoging en soliditeitsbewaking zal ook bij onze andere
rassen voorlopig nog wel bij de rekenopdrachten blijven behoren,
terwijl er ook niet per se voor elk ras hetzelfde antwoord uit hoeft

te Komen.

Dat er ten aanzien van de uiervorm ook binnen het blaarkopras
nog wel positieve veranderingen mogelijk zijn, daarvan levert een
stier als Gentor van Butten op een aantrekkelijke manier het bewijs en dat een stier, die een iets minder rastypische opdruk aan
zijn dochters meegeeÍt, toch nog wel beste blaarkopbenen en
-klauwen kan leveren, daarvan kan Victor van Riinoord ons overtu ige n.

We hopen daarom, dat het

dit jaar gestarte programma, van meer

proefstieren inzetten, consequent doorgezet gaat worden en gelukkig lijkt de bereidheid daartoe, zo wel in het noordelijk fokgebied als in het midden westen,steeds meer veld te winnen. Juist
omdat er binnen het ras nog een grote verscheidenheid aan positieve eigenschappen aanwezig is, is het uitproberen van veel jonge
stieren een belangrijke zaak, waarbij alweer vanwege de omvang
van het ras. ook een zoon van een niet-gediplomeerde vader wel
eens een kans zal moeten krijgen.
Hoewel

dit jaar de belangstelling niet
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Als toelichting bij de resultaten van Betsie's Victor zij vermeld,
dat van de 8 dochters er 7 niet in eigendom waren van een,,spontane" Vebo inzender, en dat ze alle afkomstig zijn uit de proefperiode, welke lichting nog geen 50 melkgevende dieren omvat.
De beste indruk die Victor van Rijnoord in dit overzicht en op de
Vebo zelf vestigde, is geheel toe te schrijven aan de kansen, die hij
gehad heeft als fokstier, en die waren niet gering, vooral ook om
zijn beste DB-cijfers:
49 10.9 + 301 + 0.14 + 0.08 + 97 +++
Zijn dochters maken reeds als jonge koeien indruk door hun beste
ontwikkeling. melktypisch voorkomen, gaaf, droog beenwerk en
goede uiers. Bij hun pogingen om deze eigenschappen bij het ouder worden te consolideren, laten de uiers het jammer genoeg wat
te vaak afweten.
Enkele van zijn meest opvallende dochters waren Mientje 71 (1A
in rubriek 9) van Th. G. van Leeuwen in Harmelen, Roelie 12 (18
in rubriek 4) van G.H. Timmer te Bodegraven en Natalie (18 in
rubriek 7) van W. Los te Zwammerdam. Mientje 71 is een best
ontwikkelde, sterk gebouwde schot, gaaf in alle onderdelen. Roelie 12 is een grote vaars van goed type en Natalie, die nog bij de
laatste vijf, voor het jeugdkampioenschap liep, had dit ondermeer
te danken aan haar beste ontwikkeling, goede (jeugdige) type en
opvallend best aangehechte uier.

r.

speciaal gevraagd werd voor

de afstammelingen van stieren, is het toch wel belangwekkend,
om een beschouwing te houden over de prestaties van die stieren,
waarvan ten minste.vijf dochters aanwezig waren. Te meer, omdat
juist in een jaar dat de vrouwelijke fokfamilies en bedrijfsgroepen
moeten aantreden, het naar voren komen van bepaalde vaderdieren meer spontaan plaats vindt.
Onderstaand staatje geeft 8 stieren aan met minstens 5 gekeurde
dochters.
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gebruikt
Ludovicus van Meyenhorst is voor natuurlijke dekking
en
Rijnsaterwoude
te
in
stal-Eikelehboom
in zijn geboortestal en
Ziin op
daarÁaa*st door middei van K.l. in enkele andere stallen'
1A geplaatste dochter was Jansie 17, de jeugdkampioene van
vori{jaar. Ze gold ook nu weer als een fraaie kopkoe, edel en van
best tvpe,

De dochters van willar van MeyenhoÍst waren alle afkomstig uit
ital-Éuitenburg te Maarsbergen. lrene liep op 1B in rubriek 9 en
haar niet al te sterke ontwikkeling kostte haar een plaats. Verder
mag ze met haar edele type en malse bespiering tot de zuivere
klassekoeien gerekend worden.

Van Griffier van Rutten mag gezegd worden, dat zijn dochters'

a||evijfafkomstiguitdeproefperiode,zichontwikke|dhebben
tot málse best ontwikkelde koeien. Bertha 7 van M. Angenent in
Woubrugge, de 1A koe van rubriek 7 is fraai van type, mede door
(14
haar besitá iengte en Bianca van H.D. Eikeienboom in Lopik
rubriek 10) best ontwikkeld en in het bezit van een zeer goede
uier, deed in de kampioensring ook nog lang mee'
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i^" 1siq, Peter, was seheel afkomstiE uit stal-Van
door
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best tvpe met
Beatrix 48 is een sterke, ruime kwaliteitskoe van
gave uier. Ludy, die vorig jaar doordrong tot op het drie-
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tal, iet zich ook nu weer zien als een zeer gelijnde, fraai afgewerkte, niet overzware koe met een opvallend beste uier. Eva 40 mag
ondertussen wel zozeer als bekend worden verondersteld dat we
willen volstaan met de omschrijving: zeer geslaagd voorbeeld van
de gewenste blaarkopkoe. Cilia 14 is mogelijk nu over haar top
heen, maar haar fraaie type heeft ze nog onverkort. Willie 4tenslotte imponeert door haar inhoud, beste lengte en haar beste,
ruime, zeer funktionele uier.
f

De jury kon ook nu Eva 40 weer niet passeren en door Ludy te
bevorderen tot haar adjudante werd nogmaals de aandacht gevestigd op het voorbeeldige uier van deze vijfjarige roodblaar.

Bij de fokfamilies kwam in rubriek 20 op 1A de Janniegroep van
W.D. Eikelenboom. Hoewel ze wat anders waren, kon van de 1B
groep, de Elzafamilie van Fa. A. van Dorp, gezegd worden, dat ze
op hetzelfde niveau stonden. De Jannie's zijn mooie, gave, typische melkkoeien die in ontwikkeling niet veel over hebben. Ontwikkeling was wel een sterk punt van de Elza's, die echter qua
uiervorm weer de meerdere moest erkennen in de Jannie's. ln
deze rubriek waren nog twee eerste prijzen en wel de Pietje stam
van M.H. Mooren, Hoogmade en de nakomelingen van Cato van
J.W. Ruitenburg.

BEATRIX 48 6-3273 KS
(Naar een iongere foto)
3.1 - 6959 - 3.71 - 318 - 3.25

lA oudere melkkoeien"

Rubriek 21 herbergde twee fokÍamilies met rondom beste uiers,
waarbij de meerdere uniformiteit van de afstammelingen van

Jansje 12 (W.D. Eikelenboom) het won van de extra uiers onder
de nazaten van Cora 6 (Fa. Los).

Vijf rubrieken bedrijf sgroepen

herbergden

20 groepen en

ze

leverden 19 eerste prijzen op. De qerste.lA prijs was voorde uniforme groep best geuierde jonge koeien van H.D. Eikelenboom te
Lopik, alle afstammelingen van Gentor van Rutten. Daarachter
kwamen J.H.M. van de Salm te Riinsaterwoude en J.W. Ruitenburg.
De volgende 1A prijs kwam op naam van H. van Ingen te Woerden
met een groep best ontwikkelde melktypische roodblaren, waarbij
de uieraanhechting niet het sterkste punt was. Meer conditie,
maar wat minder uniformiteit had daarachter de tweede groep
van H.D. Eikelenboom te Lopik die individueel beste, solide geuierde koeien herbergde. Op 1C kwamen de oudere koeien van
Ruitenburg uniform en typisch en op 1D K.J. Govers te Stompe-

*
WILLIE 4 6-9726 KSe PR
8.1 - 8242 - 3.87 -309 - 3.47
lA 42.000 kg klasse.

to re n.

Bij de zestallen werd de eerste 1A plaats opgeëist door de groep
van Van Dorp, die ditmaal W.D. Ëikelenboom overtuigend naar
de tweede plaats verwees. De koeien van Van Dorp waren uniform in beste ontwikkeling en rastype. Op 1C de goed ontwikkelde melktypische koeien van Th.G. van Leeuwen te Harmelen en
op 1D M.Angenent te Woubrugge.
De tweede rubriek zestallen werd aangevoerd door de beste groep
klassekoeien van W.D. Eikelenboom. Ongetwijfeld de beste groep
van de keuring. De 1B groep van Fa. Los kon die eenheid en afwerking niet geheel opbrengen, maar stuk voor stuk waren dít
ook aantrekkelijke koeien, met in meerdere gevallen voorbeeldige
uiers. Voor de 1C groep van Van Dorp gold: best ontwikkeld,
niet al te uniform. De 1D plaats was voor M.H. Mooren te Hoogmaoe.

ln de laatste rubriek zestallen waren L. Kwakernaak te Bodegraven en L. van Gaalen te Alphen aan de Rijn, die in deze volgorde
1A en 1B kregen, aan elkaar gewaagd. Jammer genoeg miste deze
rubriek wat perspectief door de - begrijpelijke - afwezigheid van
de groep van J. Voorbij te Leimuiden, wegens het tragisch sterfgeval van zijn vader en de groep van J.W. te Winkel te Ruurlo, waar
de bedrijfsomstandigheden van deze zomer hem hadden afgehouden van de verre reis.
We zijn begonnen met te schrijven over de moeilijke situatie waarin de blaarkopfokkerij zich bevindt. We hebben verder geschreven
over de beste koeien op de Vebo en over de hoopvolle start van
het nieuwe fokplan.

JANSJE l4 6-5654 KSe
6 -8314 - 3.94 - 315 - 3.45
1B produktíeklasse

V.: Prins van Fritema.
e.: W.D. Eikelenboom te Rijnsaterwoude.

We willen eindigen met de constatering, dat het vuur bij veel blaarkopfokkers nog lang niet is uitgeblust en dat ze bereid zijn desnoods een tijd lang op de tenen te lopen. Daarvan was onder andere de Vebo 1976 een bewiis.

