K E U R I N G

Wilhelmina 358 wint voor derde keer Hoornaar

Strijd der giganten
De families Bons, De Bruin en Van Dijk gaven opnieuw hun visitekaartjes af tijdens de kwalitatief sterke fokveedag in Hoornaar.
Maar er was ook ruimte voor succesvolle debutanten.
Bons-Holsteins Aaltje 69 (v. Gibson),
kampioene midden
Prod.: 2.04 642 15.570 5,33 3,68 lw 107

tekst Florus Pellikaan

I

n totaal 155 gekeurde koeien en een seniorenfinale waarin de vijf deelnemende dieren gemiddeld met 92 punten zijn
ingeschreven. Het zijn zo wat wapenfeiten van beslist een van de beste regionale
keuringen van Nederland. Arbiter Henk
Buijs noemde de seniorenfinale in Hoornaar terecht een ‘strijd der giganten’.
Onder hen was de regerend NRM-kampioene Wilhelmina 358. De sterk gebouwde
Jurordochter van Teus van Dijk uit Giessenburg passeerde eerder in de week de
grens van 100.000 kilogram melk en dat
was haar beslist niet aan te zien. Door
haar lactatiestadium miste ze alleen de
laatste vulling in de achteruier, waardoor de stijlvolle Bons-Holsteins Koba 152
(v. Integrity) van Nico, Lianne en moeder
Dikkie Bons uit Ottoland bijna koningin
Wilhelmina nog van de troon stootte.
Vier van de vijf juryleden gaven na wikken en wegen toch de voorkeur aan de
Jurordochter, die zonder slijtage 30.000
liter melk meer had gegeven. Na de seniorentitel volgde ook het algemeen kampioenschap, de ‘Dirk de Groot-bokaal’
die Wilhelmina voor de derde keer won.
Achter het kampioensduo kreeg BonsHolsteins Dikkie 145 van opnieuw familie
Bons de eervolle vermelding. De Starleaderdochter was met haar fantastische
frame Rubensdochter Geertje 436 van
Van Dijk de baas. Geertje sleepte eerder
op de dag wel het uierlint bij de oudere
koeien in de wacht. Bons-Holsteins Ella 136
(v. Roy) completeerde het finalevijftal.
Het middenkampioenschap was met
achttien dieren indrukwekkend en de
juryleden hadden er een flinke kluif aan
om dit aantal terug te brengen tot vijf.
Geertje 466 (v. Allen) van Van Dijk schaarde zich met haar fraaie ribbenpartij bij
de beste vijf. Ze miste alleen net de vorm
van de dag die de overige vier finalekoeien wel hadden. Daaronder was een drietal van Bons: de ruim ontwikkelde BonsHolsteins Ella 153 (v. Allen), de fraai

gewelfde Bons-Holsteins Ella 145 (v. Lyster)
en de elegante en fijntypische Bons-Holsteins Aaltje 69 (v. Gibson). Toch stak De
Winkels Monalisa 2 een stokje voor een
dubbelslag van stal Bons. De Duplexdochter van debutant Henk Jan van Driel
uit Hedel stak in grootse vorm met haar
brede achteruier en opengebouwde skelet. Monalisa kon alleen niet op tegen
Aaltje, die als verse tweedekalfskoe haar
zegetocht van de vorige lactatie een goed
vervolg gaf.
De strijd tussen achttien zwartbonte bedrijfsgroepen werd gewonnen door de
groep van Teus van Dijk.

Dubbelslag De Bruin
De zwartbonte vaarzenklasse was in
Hoornaar het minst sterk, waardoor de
juryleden het vrij unaniem eens waren
over het kampioensduo. Bons-Holsteins
Aaltje 79 (v. Stormatic) uit de stal van
Bons en HBC Julia 1 (v. Damion) van Schep
Holsteins uit Bergambacht konden de
concurrentie niet bijbenen. Jonker Martha
595, dochter van de eigengefokte ki-stier
Jonker Floyd van Cees de Jong uit Noordeloos, moest het opnemen tegen twee
dieren van Wout de Bruin uit Giessenburg. De sterke en foutloos gebouwde
Martha had nog geen maand gekalfd en
dat was nog terug te zien in de goed aangehechte uier. De weg was daardoor vrij
voor de stalgenotes Margriet 333 (v. Goldwyn) en Stientje 18 (v. Lawrence). Margriet
333 was fraaier gelijnd dan de ‘groenere’
Stientje, waardoor Margriet unaniem
het goud kreeg toegewezen.
De roodbontkeuring was wat aantal
koeien betreft (25 stuks) slecht bedeeld,
maar de kampioenen waren van goed niveau. Bij de jonge koeien ging het kampioenslint naar Welland Massia 67. De Stewarddochter van Arie van der Wel uit
Hoogblokland straalde veel melk uit en
was voorzien van een hoge achteruier.
Met name op dat punt was ze te sterk

Delfi (v. Talent), kampioene oud
Prod.: 2.01 306 8666 3,96 3,33 lw 105

Wilhelmina 358 (v. Juror), alg. kampioene
Huidige levensprod.:
2387 100.100 3,64 3,13 lw 112

voor Gasthuis Vineb Mireille (v. Vineb) van
Arie en Jeroen van Buuren uit Leerbroek,
die stapte op uitmuntend beenwerk.
Bij de oudere koeien zegevierde Talentdochter Delfi van Jan Kolff uit Woudrichem. Ze bezat een muurvast aangehechte uier waarmeen ze het uierlint bij
roodbont mee won. Vanwege die prima
uier won Delfi het van de fraai uitgezwaarde Konvoydochter Wilma 14 van
Jan Hakkesteegt uit Groot-Ammers. l
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