
De koe in beweging



Het was in 1992 dat Bill Weeks er zelf voor de laatste keer bij was tijdens de conferentie van analyseurs.

Wij zaten bij elkaar in Bill zijn kantoor te discussiëren over allerlei onderwerpen toen een van de 
analyseurs vroeg:



Bill kan je eens omschrijven hoe goede benen en klauwen eruit zien ? 

Het bleef even stil, Bill trok aan zijn sigaret en vervolgens stelde hij ons de wedervraag:



Wat beweegt er het eerste als de koe begint te lopen?

Weer even stil waarna hij antwoorde: 
De kop !!



Ik had geen idee waar hij het toen over had, want we hadden het toch over 
de 

benen en klauwen ? 



Pas later begreep ik dat je nooit goede benen en klauwen onder een slecht skelet kan krijgen.



Benen en klauwen zijn dus een gevolg zijn van hele lichaam dat er boven zit.

En om goed te kunnen bewegen moeten de relaties tussen alle lichaamsonderdelen kloppen.



Wat gebeurt er allemaal als de koe besluit om te gaan lopen?



Eerste spant ze de spieren aan, die trekken de pezen aan, die weer aan de botten vastzitten, 
eerst beweegt ze de kop en verplaatst het gewicht iets naar voren, 

en vervolgens gaan alle botten, pezen en spieren bewegen.

Er zijn genoeg spieren, pezen en banden nodig om het skelet, om gemakkelijk te kunnen 
bewegen.



Goed gebouwde lendenen zijn enorm belangrijk, zoals Bill het ooit zei:
“Iets moet de voorhand met de achterhand verbinden”

De lendenen zie je ook in elke kolom op de uitlegpagina terug.



Ligamenten, heupen, draaiers en zitbeenderen



Lichaam breed genoeg omdat alles aan de onderkant van het lichaam een gevolg is van de bovenkant

Borstkas breed genoeg om breed en stabiel op de grond te kunnen staan op even klauwen.                             



Koe met Style Koe die Style nodig heeft

Belang van goed geplaatste draaier



Koe met Style Koe die Style nodig heeft

Achterbenen achter het kruis

Stres op de ledenen en hakken

Achterbenen onder het kruis

Belang van goed geplaatste draaier



Square Thurls



Functioneren is het resultaat van de vorm



Het gaat allemaal over de relaties tussen de lichaamsonderdelen



Oorzaak en gevolg



Je kunt beide kanten overdrijven



gemakkelijk 
bewegen

1 Dairy

2 Tall

3 Open

4 Strong

5 Smooth

6 Style

Even 
voorbenen

Genoeg lengte in de benen om meters te 
kunnen maken

Voldoende hoge lendenen en heupen om 
bovenbouw en bekken functioneel te 
houden

Compacte, platte, fijne botten

Eleastische pezen en banden zijn flexibel

Open bekkenstructuur zorgt er voor dat benen 
vrij om het uier heen kunnen bewegen

Ruimte voor hart en longen 
zorgt voor gezonde hakken  
klauwen en  kroonranden

Bespierde, level lendenen

Lager zwaartepunt

In verhouding meer breed dan hoog

Vierkant plaatsing van poten zorgt voor gelijkmatige 
gewichtsvedeling van binnen naar buiten

Verende koten

Degelijke duurzame botten

Degelijke ondersteunende gewrichten, pezen en 
banden dempen beweging en voorkomen letsel

Centrale positie van draaierzorgt voor gelijkmatige 
gewichtsverdeling van voor naar achter

Houd de lichaamsonderdelen bij elkaar door sterke 
banden, pezen en spieren



Wat gebeurt er allemaal als de koe in beweging komt?



Gemakkelijk bewegen omdat alles in harmonie is



• Item van vandaag is: De koe in beweging

• Ook de fokkerij is altijd in beweging

• Het is belangrijk om U fokkerij in positieve beweging houden, 
en dat het vooral in de juiste richting gaat, want: 

• De richting is belangrijker dan snelheid!

• De natuur heeft geen haast, maar toch word alles volbracht!





• Roched loin, weinig flexibiliteit; level loin, meer op niveau en meer spieren 
rond de rug.

• Smalle lendenen, is small skelet en onstabiele stand van de benen; brede 
lendenen is breed skelet en sabiele stand van de benen en even klauw 
verdeling.

• De lendenen heeft ook weer invloed op de kruisligging en dus op de stand 
van de benen.

• Breed kruis zorgt er voor dat de koe vrij om het uier heen kan stappen.

• Sommige kenmerken worden lineair negatief beoordeeld zonder dat de koe er 
last van heeft, zoals lage koten die je beter kan omschrijven als verende koten, 
koe stapt dan soepeler. Ook sommige vormen van iets oplopend kruis geeft 
geen functionele problemen.


