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CRV Koe-Expo Zuid-Hollands feestje

Bons wint vier titels
Voor het eerst in vier jaar was er in Den Bosch weer een CRV
Koe-Expo mét individuele keuring. Die mondde uit in een ZuidHollands feestje. De kampioensduo’s in de vaarzen- en seniorenklasse waren identiek aan die op de fokveedag in Hoornaar.
tekst Inge van Drie

R
Bons-Holsteins Dikkie 161 (v. Blitz),
kampioene vaarzen
Productie: 2.06 12 446 3,63 3,02

Jonker Martha 579 (v. Goldwyn),
reservekampioene vaarzen
Productie: 2.02 160 5198 3,58 3,03
Bons-Holsteins Koba 167 (v. Stormatic),
kampioene middenklasse
Productie: 3.03 489 17.381 4,11 3,61
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uim vier jaar hadden ze moeten wachten op een nieuwe CRV Koe-Expo mét
individuele keuring. De fokkers uit het
zuiden van Nederland konden in Den
Bosch – eindelĳk weer – hun individuele
koeien laten zien, voor een publiek van
4000 toeschouwers. Het gebied waaruit
de koeien afkomstig waren, was zelfs
iets uitgebreid. Ook koeien uit de Achterhoek en een klein stukje van Overĳssel waren ditmaal welkom.
Uit de nieuwe gebieden kwamen geen
vaarzen in de finale terecht. Het was
vooral de provincie Zuid-Holland die
sterk vertegenwoordigd was in de eindstrĳd. Met HBC Carla bĳvoorbeeld, een
Goldwyndochter uit oud-NRM-vaarzenkampioene Coum Ustar (v. Lheros) van
Schep Holsteins uit Bergambacht. Een
finaleplek was voor de jeugdige Goldwyndochter het hoogst haalbare. Dat
gold ook voor halfzus Guurtje 255, een
oudmelkte, maar mooi geuierde Goldwyndochter van de familie Van Loenhout uit Prinsenbeek. Meer punten kreeg
De Winkels Monalisa 2 van Henk-Jan van
Driel uit Hedel. De sterke Duplexdochter
met haar van voor tot achter brede lichaam speelde zich deze zomer al in de
kĳker met een reservetitel in het Gelderse Echteld.
Ook Carla 106 eiste bĳ de vaarzen aandacht op. De prachtig geuierde Lucky
Stardochter van Cees van der Wekken
uit Maasdam vertoonde nauwelĳks foutjes met haar harde bovenbouw en de
mooie verhoudingen in het jeugdige skelet. Qua gewicht en ontwikkeling legde
ze het af tegen het kampioensduo op de
fokveedag in Hoornaar begin oktober:
Bons-Holsteins Dikkie 161 (v. Blitz) van Dikkie, Nico en Lianne Bons uit Ottoland en
Jonker Martha 579 (v. Goldwyn) van Cees
de Jong uit Noordeloos. Beide vaarzen
beschikten over veel ruimte, sterke lĳ-

ven en mooi aangehechte, sterk opgehangen uiers. Het beenwerk gaf de doorslag. Martha moest zich gewonnen geven. Blitzdochter Dikkie stapte net even
beter en won net als in Hoornaar het
kampioenschap.

Tweedekalfs in middenklasse
De catalogus telde bĳna honderd zwartbontkoeien, waarvan er uiteindelĳk
ruim zeventig in de ring verschenen.
Alle klassen waren in Den Bosch in twee
rubrieken verdeeld. De beste drie uit
elke rubriek drongen direct door tot de
finale, die telkens gelĳk na de rubriekskeuring plaatsvond. Een scherpe spanningsboog opbouwen was daardoor lastig. Bĳ de middenklasse – met louter
tweedekalfskoeien – konden de jonge
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dieren niet tippen aan het niveau van de
oudere dieren. Goldwyndochter Martha
93 van Van der Wekken, kampioene van
Hellevoetsluis, miste het juiste lactatiestadium. Ook de Overĳsselse vertegenwoordigster Dalenoord Klara 186 (v. Talent) van Jan en Endie Dalenoord uit
Enschede kwam op het eind tekort, ondanks haar fĳne melktype en hoge achteruier. Van de jonge tweedekalfskoeien
kwam Nellie 277 van Jan, Jan-Willem en
Ineke Hoftĳzer uit Zwartewaal het verst.
De Joltdochter beschikte over een ondiepe uier en een lang frame. In de finale
leverde dat haar de derde plek op met
een punt voorsprong op de harmonisch
gebouwde, maar even minder sterk stappende Wilhelmina 401 (v. James) van Teus
van Dĳk uit Giessenburg.

Opnieuw Wilhelmina
De familie Bons was in Den Bosch met
acht dieren de grootste inzender. Het lukte de familie het getalsmatige overwicht
ook om te zetten in prĳzen; de titels in de
middenklasse waren voor de Zuid-Hollandse fokker. De reservetitel ging naar
Bons-Holsteins Ella 145. De Lysterdochter
was voorzien van een prima gevormde
uier en veel ribdiepte, maar deed in de bovenbouw even gespannen aan.
Over de kampioene bestond geen twĳfel.
Dat werd Bons-Holsteins Koba 167 (v.
Stormatic), die ook in Hoornaar de middenklasse op haar naam schreef. Niet in
de eerste plaats vanwege haar enorme
ontwikkeling – voor sommigen is ze wellicht te groot – maar vooral vanwege de

prima verhoudingen in het skelet en de
achter hoog aangehechte uier.
Smullen geblazen was het bĳ de oudere
koeien. Van kop tot staart waren de twee
rubrieken gevuld met prachtige dieren.
Het overwicht van de Zuid-Hollandse
koeien tĳdens de hele keuring kwam bĳ
de senioren tot een climax. Alle zes finalisten kwamen uit Zuid-Holland.
Spannend was vooral de strĳd om de reservetitel. HBC Julia (v. Talent) van Schep
Holsteins kwam in ribdiepte net tekort
om zich in die strĳd te kunnen mengen.
Maar liefst vier koeien kwamen wel in
aanmerking voor de reservestek, een
drietal van Nico Bons en een van Teus
van Dĳk. Elke koe had zo haar talenten.
De vrouwelĳke charme van Bons-Holsteins
Dikkie 145 (v. Starleader) bĳvoorbeeld, de
kracht en de beste melkklier van Geertje
436 (v. Rubens), de fĳnheid van Bons-Holsteins Ella 136 (v. Roy) of het sterke beenwerk en de best bewaarde uier van de
tienjarige Bons-Holsteins Dikkie 126. Uiteindelĳk trok Dikkie 126 aan het langste
eind. Met een punt voorsprong veroverde ze de reservetitel vóór stalgenote Ella
136. De vierde plaats was voor Geertje
436, gevolgd door Dikkie 145.
Net als bĳ de vaarzen en de tweedekalfskoeien was de jury unaniem over de
kampioene. Wilhelmina 358 (v. Juror) van
Teus van Dĳk uit Giessenburg – ook
nog winnaar van de UGCN Uiergezondheidsaward – stapte blakend van zelfvertrouwen door de ring. In haar lange
loopbaan kreeg de achtjarige Jurordochter, die tot nu toe ruim 80.000 kg melk

produceerde, al veel titels. Dankzĳ haar
fraaie, al vaak geroemde lĳf en vast aangehechte vooruier voegde ze er in Den
Bosch een nieuwe overwinning aan toe.
Zo kreeg ook de seniorenklasse in Den
Bosch dezelfde kampioenes als de fokveedag in Hoornaar. I
Kĳk voor de videoreportage op veeteelt.nl

Bons-Holsteins Ella 145 (v. Lyster),
reservekampioene middenklasse
Productie: 2.07 570 18.376 3,89 3,58

Jurordochter Wilhelmina 358 op kop
in oudste rubriek
Wilhelmina 358 (v. Juror),
kampioene oudere koeien
Levenproductie: 1988 80.746 3,64 3,11
Bons-Holsteins Dikkie 126 (v. Fandango),
reservekampioene oudere koeien
Levensproductie: 2331 80.491 4,64 3,85
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