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Reservekampioene oud De Rith Tetje 204
net voordat Geertje langszĳ komt

Bons wint drie van de zes kampioenstitels zwartbont op CRV Koe-Expo

Nieuw talent aan zet
Een prima niveau met aansprekende kampioenen. Dat was de
slotconclusie na het keuren van 90 zwartbonten uit Zuid- en
Midden-Nederland. In Den Bosch wonnen met Bons en Van Dĳk
bekende namen, maar was er ook een titel voor debutant Kuĳer.
tekst Jaap van der Knaap, Florus Pellikaan

O

mdat de CRV Koe-Expo pas na vier
jaar weer terugkeerde in de Brabanthallen in Den Bosch was op voorhand de
kans op titelprolongatie al klein. Bovendien zat de keuringscarrière van Wilhelmina 358 van Van Dĳk uit Giessenburg
er inmiddels op. En een aantal bekende
keuringsvedettes van Bons uit Ottoland
verkeerde met het oog op deelname aan
de NRM of het EK volgend jaar zomer

Braxtonzusjes bezorgen Pieter Kuĳer droomdebuut

Martĳn Hoogendoorn
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‘Niet gek toch, voor een debutant?’ Pieter Kuĳer uit Soest grinnikt om zĳn eigen grap. Hĳ zag de twee volle zusjes
Holec Redrose Braxy 2 en Holec Redrose
Jobra uit zĳn stal bĳ de zwartbonte vaarzen het reservekampioenschap en de
eervolle vermelding opeisen.
Oud-stagiair Martĳn Hoogendoorn verrichtte al het voorbereidende werk. ‘De
vaarzen stammen uit de familie van Lavender Ruby Red-rose’, zo weet Martĳn.
Pieter vult hem aan: ‘De roodbonte moe-

der van dit vaarzenduo, Holec Redrose
Jotan, was een topfokkoe. Elke paring
was raak. Er waren vier Braxtonzusjes,
twee heb ik er verkocht en ik heb zelf
ook nog een Ladd P-dochter die ik een
paar keer spoelde.’
Nog niet eerder deed Kuĳer mee op de
Koe-Expo. ‘We hadden tegen elkaar gezegd: wat zou het een stunt zĳn wanneer
we naar huis konden met een kampioene en een reservekampioene. Die droom
is aardig uitgekomen.’
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Bons-Holsteins Aaltje 111 (v. Windbrook),
kampioene vaarzen
Voorsp. prod.: 2.08 305 10.835 4,17 3,47

Bons-Holsteins Aaltje 101 (v. Jasper),
kampioene midden
Prod.: 3.00 459 11.932 4,29 3,39

Ella 175 van Nico en Lianne Bons uit Ottoland. Op basis van een betere kruisconstructie leek ze Ella 175 aan te kunnen,
maar de verse Ella 174 was met haar
fraaie zĳaanzicht ook kandidate voor de
rubriekswinst. En om het nog iets lastiger te maken schoven Teus en Lia van
Dĳk uit Giessenburg Geertje 466 naar voren. De nog relatief onbekende Allendochter, die alleen regionaal een enkele
prĳs had gewonnen, was na enkele lange
lactaties uitgegroeid tot een imposante
verschĳning. Haar diepte van rib en upstanding in skelet spraken aan.
Maar alle vier de kandidaten hadden ook
hun aandachtspuntjes. Zo veerde Geertje door de koten, hoefde de uier van Tetje niet royaler en zou Ella 174 iets zwaarder mogen zĳn voor een oudere koe. Het
ervaren jurylid Jos Knoef riep zelfs de
arbitrale hulp in om een volgorde binnen het aan elkaar gewaagde viertal te
maken. Leeftĳd en meerdere keren afkalven gaven uiteindelĳk de doorslag,
waardoor Tetje opnieuw reservekampioene werd en alleen voorrang hoefde te
verlenen aan de framekoe Geertje.
Met de oudste rubriek was bĳ de oudere
koeien de zwaarste strĳd ook meteen
gestreden. Collega-jurylid Anne Kalsbeek
schaarde zich achter de keuze van Knoef.
Hierdoor moest W H Jenny (v. Goldwyn)
van familie Van Loenhout uit Prinsenbeek
het met de eervolle vermelding doen,
ware het niet dat Jenny door de jury benoemd werd als de koe met de beste benen van de dag. Met name op dat onderdeel versloeg ze al in de rubriek de ragfĳne
en puik geuierde Buiteneind Gem 124 (v.
Durham Ross) van Herman en Anton
Scherpenzeel uit Nieuwland en de lange
Moerhoeve Marina 256 (v. Zabing) van vof
Van der Aa uit Sint-Michielsgestel.

Rita versus Bons
Geertje 466 (v. Allen), kampioene oud
Levensprod.: 2339 67.228 3,86 3,73

nu niet in keuringsconditie. Het zou
dus sowieso een Koe-Expo met nieuwe
kampioenen worden, met uitzondering
van De Rith Tetje 204 dan. De Zestydochter
van Adrion en Lisette van Beek uit Breda
won in 2011 de reservetitel bĳ de vaarzen en was de enige eremetaalwinnares
die opnieuw aantrad, maar dan ook al in
de oudste rubriek.

Arbitrale hulp
De gitzwarte en langgerekte Tetje moest
in de rubriek direct flink aan de bak tegen het fraaitypische duo Jasperhalfzusjes Bons-Holsteins Ella 174 en Bons-Holsteins

In de middenklasse had Van Loenhout
met de Siddochter van Jenny W H Sindy –
en dus ook afkomstig uit de Canadese fokkoe Valleyville Lheros Jenn – nieuwe kansen op succes. De lange en sterk stappende
Sindy verwees vanwege een betere speenplaatsing en stap de fraai gewelfde BonsHolsteins Koba 203 (v. Damion) van Bons
naar de 1b-positie. De ruim ontwikkelde
en hoog geuierde Vanholland Rochelle (v. Atwood) van Corné van Holland uit Delwĳnen moest vanwege haar vlakke kruis
daar weer achter plaatsnemen.
Haar rubriekswinst ten spĳt, kon Sindy
net als haar moeder niet op tegen het geweld uit de oudste rubriek van de leeftĳdsklasse. Willem’s Hoeve Rita 670 won in
Zoelen en Beesd en op de HHH-show in
Zwolle al titels. De Cricketdochter van

Dick, Anneke en Wim de Jong uit Buren
was met haar melkrĳke skelet en beaderde lĳf een fraaie verschĳning. Wat hoge
zitbenen met een tussenliggend staartstuk en net niet de maximale hoogte in
achteruier, braken de bekende Rita echter
op. Ze moest buigen voor de zeer open gebouwde en lang geuierde Bons-Holsteins
Koba 202 van Bons. De Jasperdochter en
volle zus van regerend NRM-kampioene
Koba 191 hoefde in de voorhand zeker
niet smaller, maar vanwege het aansprekende zĳaanzicht bedeelde de jury haar
de reservetitel toe.
Een bedreiging voor het goud vormde
Koba niet, want dat was van meet af aan
voorbestemd aan haar stalgenote BonsHolsteins Aaltje 101. De Jasperkleindochter
van Aaltje 49 (v. Starleader), waar Bons
zĳn keuringscarrière ooit mee begon, was
in lengte van zowel frame als uier en met
droog beenwerk de duidelĳke kampioene.
Hiermee debuteerde Bons sterk met koeien die nauwelĳks tot nooit eerder op een
keuring geweest waren.

Uitlopende kampioene
Bĳ de vaarzen leek Bons op voorhand
kansrĳk met Bons-Holsteins Ella 192. De
Seaverdochter haalde in januari tussen
Europa’s beste koeien een 1c-plek op de
Swiss Expo in Lausanne. Met haar imponerende middenhand was ze ook nu een
bĳzondere verschĳning, maar ze miste
de laatste kracht op de lendenen, waardoor de weg vrĳ was voor twee volle
Braxtonzusjes (zie kader) van Pieter en
Anneke Kuĳer uit Soest. Holec Redrose Jobra had de meeste balans en was sterker
op de lendenen, Holec Redrose Braxy 2 was
rĳziger en voorzien van meer helling in
het kruis. In de compact opgehangen uiers gaven de zusjes weinig toe op elkaar.
Dat was ook direct de reden dat de sterk
gebouwde Roza 17 (v. Wyman) van Adriaan Meerkerk uit Bergambacht en de
krachtige Bertha 370 (v. Danillo) van familie Van Eĳl uit Groot-Ammers niet konden aanhaken.
Eén horde hadden de Braxtonzusjes nog
te nemen tot het kampioenschap, maar
dat bleek er met Bons-Holsteins Aaltje 111
van Bons ook direct één te veel. De Windbrookdochter, uit de rode reservekampioene middenklasse, was iedereen ruim
de baas en de meest afgetekende kampioene van de dag. ‘Aan deze vaars is echt
niets op te merken, alleen dat ze een
beetje lastig is misschien’, zo had Knoef
de lachers op zĳn hand. Nader omschreven combineerde Aaltje harmonie, hardheid en stĳl op fraaie wĳze in haar skelet,
de uier was muurvast aangehecht en ze
stapte op kwaliteitsrĳk beenwerk. l
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