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Koba 191 met Ella 158 aan haar flank; de
dubbelslag van Nico en Lianne Bons

De Kobateller staat inmiddels op vier NRM-prĳzen
Nooit eerder wisten twee volle zussen op een
NRM het hoogste podium te betreden. Koba 195
(in de middenklasse) en Koba 191 (in de seniorenklasse) kregen het voor elkaar, een unieke
prestatie.
De teller voor de Kobafamilie van Nico en Lianne Bons staat nu op vier NRM-prĳzen. De moeder van beide zussen, Koba 152, was in 2008 al
eens reservekampioene in de seniorenklasse
van de NRM. Twee jaar later wist Koba 167 (v.
Stormatic) dat kunstje te herhalen. Ook zĳ is
een dochter van Koba 152. De familie lĳkt inmiddels een patent te hebben op NRM-titels.
Bons-Holsteins Koba 191 (v. Jasper), kampioene oud
Productie: 3.10 394 16.290 4,22 3,44
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Uniek moment in de NRM-historie: twee volle zussen winnen nationale titel

Zoeter dan zo kun je een
NRM niet winnen
Nog nooit wist Nico Bons na een NRM een algemeen kampioene mee naar huis te nemen.
Tot dit jaar. Na de winst in de middenklasse
sloeg Bons in Zwolle een dubbelslag in de seniorenklasse. Zoeter dan zo kan een winst niet
smaken.
tekst Tijmen van Zessen

video-impressie www.veeteelt.nl

H

et stof was nauwelĳks neergedaald. Na een aantrekkelĳke
middenklasse was het de beurt aan de senioren in de koninginneklasse. In de arena van de Ĳsselhallen in Zwolle liep
de temperatuur letterlĳk en figuurlĳk op. Een tamelĳk vlekkeloos optreden van het Iers-Spaanse jurytandem kreeg in de eerste seniorenrubriek toch een smetje. O Mandochter New Moore
Esmeralda 38 verdiende meer dan de 1d-klassering. De complete
koe van familie Withaar uit Nĳeveen combineerde melktype
en kracht. Voor een O Mandochter was ze zelfs opvallend melktypisch. Die uiterlĳke melkrĳkheid kwam ook tot uitdrukking
in haar uier, die fĳn was van textuur. Haar beenwerk idem
dito, ze stapte trefzeker op droge en glasharde benen door de
ring. Met name de vastheid in haar overgang van voor- naar
midden- en van midden- naar achterhand kwam sterker uit de
verf dan bĳ de 1b en 1c in de rubriek.
De 1b-geplaatste Geertje 302 (v. Laudan) van de familie Van Dooren uit Terschuur had wel een fraai gevormde uier en ook Paramountdochter Noorder Karika van Jan Willem Schoonhoven
Tabel 1 – Top drie rubrieken zwartbont oud

naam koe

vader

m. vader eigenaar, woonplaats

oud Rubriek 9 (geboren augustus 2008-mei 2009)
1a Bons-Holsteins Koba 191 Jasper
Integrity Bons-Holsteins, Ottoland
1b Geertje 302
Laudan
Lightning mts. Van Dooren, Terschuur
1c Noorder Karika
Paramount Shottle vof Schoonhoven-v.d.Werfhorst, Noordeinde

4)

ins

t)

oud Rubriek 10 (geboren augustus 2007-juli 2008)
1a Bons-Holsteins Ella 169 Stormatic Boss Iron Bons-Holsteins, Ottoland
1b Nippon Gorgeous
Goldwyn Dundee T. van Vliet, Nieuwlande
1c Giessen Praline 2
Mr Burns Durham T. van Vliet, Nieuwlande

ins

y)

ins

)

oud Rubriek 11 (geboren oktober 2004-juni 2007)
1a Bons-Holsteins Ella 158 Mailing
Bonatus Bons-Holsteins, Ottoland
1b Wilhelmina 401
James
Jolt
T. van Dijk, Giessenburg
1c Spirit Precilla
Spirit
Storm
T. van Vliet, Nieuwlande
Voor het overzicht van alle uitslagen: www.veeteelt.nl/nieuws/nrm-uitslagen

Bons-Holsteins Ella 158 (v. Mailing), reservekampioene oud
Productie: 5.11 453 14.184 4,48 3,82

uit Noordeinde imponeerde met haar lange uierbodem. Over
de 1a bestond echter geen twĳfel. Bons-Holsteins Koba 191 – een
volle zus van middenklaskampioene Koba 195 – stak in een
uitstekende vorm. Ze droeg haar vast aangehechte uier hoog,
had een prima speenplaatsing en een magnifiek stĳlvol skelet.
Het frame van de Jasperdochter was van top tot teen in balans
en ze liet zich elegant door de ring leiden op spĳkerharde benen en klauwen. Voor een kritisch oog zou ze wellicht niet
verder door de koten hoeven doorveren, maar het gebruik van
de benen was in orde. Nico en Lianne Bons uit Ottoland hadden
al veel prĳzen in de wacht gesleept, maar nog nooit een algemeen kampioenschap op de NRM. Werd die langgekoesterde
wens vandaag bewaarheid?

Slotoffensief
Voordat in Ottoland de vlag uit kon, moest er nog worden afgerekend met een serie geduchte concurrenten uit de laatste
twee rubrieken. In de voorlaatste rubriek zette Theo van Vliet
uit Nieuwlande de aanval in met Giessen Praline 2 (v. Mr Burns)
en Nippon Gorgeous (v. Goldwyn). De balans en beenkwaliteit
van Praline wekten bewondering en er was ook sympathie voor
de stĳlvolle en subliem geuierde Gorgeous. Nico Bons werd er
niet zenuwachtig van, want het was Bons-Holsteins Ella 169 (v.
Stormatic) die de Drentse aanval afsloeg. Ze had eigenlĳk geen
fouten en met haar spĳkerharde benen en de harmonie in haar
frame tekende ze voor de 1a-klassering.
In de laatste seniorenrubriek kwam Van Vliet nog eenmaal
met een slotoffensief. Spiritdochter Spirit Precilla was een routinier in de keuringsring en droeg haar uier nog altĳd hoog en
vast. Ze kreeg klop van een koe met een nóg grotere staat van
dienst: Wilhelmina 401 (v. James). De koe van Teus en Lia van
Dĳk uit Giessenburg won onder meer al eens de HHH-show en
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De sterkste klasbakken van de seniorenklasse staan klaar voor een verlossende tik van de jury

gaf zich zomaar niet gewonnen. Een levensproductie van nagenoeg honderdduizend kilo melk gaf haar vast aangesloten en
hooggedragen uier extra cachet. En dan haar frame, de wigvorm en capaciteit die Wilhelmina etaleerde, was imponerend.
Ze maakte korte metten met Precilla, maar Nico Bons kon opnieuw opgelucht ademhalen. Want het was Bons-Holsteins Ella
158 (v. Mailing) die Wilhelmina naar de kroon stak. Vooral Ella’s ophangband was beter zichtbaar, maar voor de Spaanse
jury gaf de hoogte in de achteruier bĳ Ella de doorslag. Toch
was het een dubbeltje op z’n kant; voor beide vedettes stak hĳ
de inmiddels goed ingespeelde loftrompet. ‘Hier staan twee koninginnen. Kĳk naar die melkrĳkheid en kracht in deze koeien, en dat na zoveel kalvingen.’
De ontknoping in de laatste rubriek resulteerde in een hattrick
voor Bons en een kampioenschapskeuring die voor hem niet

meer kon mislukken. Op functioneel gebied konden zĳn pupillen elkaar de baas. De absolute melkrĳkheid, de laatste show,
het gouden draadje moest het verschil gaan maken.

Eervol met hoofdletters
Hoe marginaal de verschillen ook waren, het was helder dat
Bons-Holsteins Koba 191 naar huis kon met de seniorentitel.
Een uniek moment in de NRM-historie, want nooit eerder vielen twee volle zussen tegelĳk in de prĳzen. De reservetitel was
voor de Mailingtelg, voor Ella 158. De eervolle vermelding –
met hoofdletters – ging verdiend naar Wilhelmina.
En het algemeen kampioenschap? In Ottoland kan de vlag van
zolder. De langgekoesterde wens van Nico Bons ging in vervulling. Naast het seniorenkampioenschap won Koba 191 ook het
algemeen kampioenschap van de NRM 2014. l

Achteraanzicht van rubriek 9 met aan kop Bons-Holsteins Koba 191, gevolgd door Geertje 302, Noorder Karika en New Moore Esmeralda 38
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