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Bons wint op HHH-show twee titels,
Goldwyn hofleverancier van kampioenen

Wilhelmina in
bruidskleed
Net als tijdens de NRM leverde Teus van Dijk voor de derde keer
in de HHH-geschiedenis de algemeen kampioene. De nieuwe
troef heet Wilhelmina 401. De families Bons en De Vries waren
met meerdere dieren succesvol. Met slechts 86 deelnemende
koeien had zwartbont veel last van het winterweer.
tekst Florus Pellikaan

E

en flink deel van de grote koeiennamen die al eerder succesvol waren op
nationale keuringen, ontbrak tijdens de
Holland Holstein sHow in Zwolle. Wilhelmina 358 (v. Juror), Wilhelmina 369
(v. Allen), Bons-Holsteins Koba 167 (v.
Stormatic) en de algemeen kampioene
van vorig jaar James Dumbria (v. James)
moesten om diverse redenen in de IJsselhallen verstek laten gaan. De al veelvuldig gelauwerde Bons-Holsteins Koba 152
(v. Integrity) van Nico, Lianne en moeder
Dikkie Bons uit Ottoland was wel opnieuw afgereisd naar Zwolle en leek één

van de voornaamste kandidaten voor de
kampioenstitel. Of zou er nieuw talent
opstaan?

Beter dan zeven jaar geleden
De beslissing over wie zich het komend
jaar kampioene mag noemen, was in
handen van de Canadese jury Callum
McKinven. Het was fascinerend om te
zien met welk gemak de melkveehouder,
die ook zeven jaar geleden de scherprechter in Zwolle was, de koeien op volgorde plaatste. Consequent zocht hij naar
een combinatie van balans en vrouwe-

lijkheid, bevoordeelde hij grote koeien
zeker niet en noemde hij ook regelmatig
het kenmerk benen.
Speaker Alice Booij vroeg McKinven of
hij progressie zag ten opzichte van zeven
jaar geleden. ‘De beste koeien in de rubriek hebben vooruitgang geboekt in
ontwikkeling, balans, rib- en flankdiepte
en de uiers zijn beter’, gaf de Canadees
de inzenders een compliment. Zonder
het te benoemen zal McKinven ook het
forse verloop van niveau in de rubrieken
hebben opgemerkt. Het winterweer was
daar ongetwijfeld debet aan.
In de kampioenskeuring van de middenklasse schaarde zich bij het beste vijftal
onder andere de zeer harmonisch gebouwde en sterk stappende Tellingen Esmeralda 33 (v. Shottle) van Roelof en Ina
Krikken uit Echten. Ook HBC Friola 7 (v.
Damion) van Schep Holsteins uit Zandhuizen dwong met haar fraaitypische
melkskelet en lange ribben een finaleplaats af. In de strijd om de prijzen kon
het duo uiteindelijk geen rol van betekenis spelen, omdat de drie overgebleven
koeien met name in de uierkenmerken
nog beter waren. Daaronder waren de
twee Goldwyntelgen Hennie 302 en Hellen
585 van John de Vries uit Boijl en Gibsondochter Bons-Holsteins Aaltje 69 van opnieuw familie Bons. Uitgerekend zeven
jaar geleden boekte Bons met Callum
McKinven als jury de eerste grote keuringssuccessen met onder andere Aaltje
49, de moeder van Aaltje 69. De hoog geuierde Gibsondochter die melktype, balans en showuitstraling op een fraaie
manier combineerde, troefde vanwege
meer kracht in de bovenbouw al in de

maximaal gevulde uier deden haar in de
kampioenskeuring de das om, waardoor
ze niet verder kwam dan een eervolle
vermelding. Hellen 585 kreeg het reservelint omgehangen en de gouden plak
ging naar Aaltje. ‘Ze steekt in haar bruidskleed’, complimenteerde McKinven.

Beste bedrijfsgroep voor Bons
Bons-Holsteins Ella 167 (v. Goldwyn),
kampioene vaarzen
Voorsp. prod.: 305 8825 4,77 3,57 lw 111

Bons-Holsteins Aaltje 69 (v. Gibson),
kampioene midden
Prod.: 2.04 642 15.570 5,33 3,68 lw 107

Ondanks het winterweer was het publiek massaal naar de Holland Holstein sHow in Zwolle gekomen

Wilhelmina 401 (v. James),
algemeen kampioene
Prod.: 5.05 211 11.272 3,70 3,37 lw 127 l.l.

rubriek Hellen 585 af. Toch was het verschil tussen de twee minder groot dan de
uitslag deed vermoeden. De uitgebalanceerde Hellen was fijntypisch van botstuctuur en combineerde een brede achteruier met een ruime stap.
Gezien de rubrieksuitslag was een dubbelslag voor de opvallend brede Goldwynzussen van De Vries niet meer mogelijk, waardoor de Friese hoop was
gevestigd op Hennie 302. Alle lichaamsonderdelen van Hennie waren fraai gewelfd en McKinven was lyrisch over haar
balans. De wat ruime conditie en niet
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Het onderdeel bedrijfsgroepen werd conform de uitslag van de individuele keuring een strijd tussen de aan elkaar gewaagde groepen van De Vries en Bons.
De Vries schakelde hiervoor zijn succesvolle Goldwyns uit de middenklasse in,
maar slaagde er niet in een derde koe
van vergelijkbaar niveau te mobiliseren.
Hierdoor showde Bons net als vorig jaar
met een in frame aansprekend drietal de
beste bedrijfsgroep. Opvallend genoeg
maakte zowel de midden- als de vaarzenkampioene van Bons geen deel uit van
de groep, die werd aangevoerd door BonsHolsteins Ella 145 (v. Lyster).
Bij de oudere koeien paste de eerder genoemde, zeer sterk gebouwde Koba 152
niet binnen het ideaalplaatje van McKinven, omdat ze ondanks haar hoge achteruier de laatste vrouwelijkheid in botstructuur en lengte in de nek miste. Al
in de rubriek koos McKinven daarom
voor de balansrijke Lynette Champ (v.
Champion) van Ronnie Altenburg uit
Koufurderrige. Ze won enkele maanden
geleden voor de derde keer de provinciale Veekeuring Fryslân en overtuigde opnieuw met haar melkrijke skelet, droge
beenwerk en lange uierbodem.
Een koe die ook op veel credits van McKinven kon rekenen, was Bons-Holsteins
Ella 153 van opnieuw familie Bons. De
ruim ontwikkelde en brede Allendochter oogstte lof voor de fraaie welving boven in de ribbenpartij en dat bracht haar
ondanks de wat weke lendenen in de rubriek vóór Igniterdochter Alpha van GertJan en René van der Haar uit Den Velde.
McKinven tilde zwaar aan het iets lichtere linkerachterkwartier van Alpha,
maar schaarde haar zonder te twijfelen
wel bij de beste vijf senioren en dat deed
hij ook met Dalenoord Klara 186 van Jan en
Endie Dalenoord uit Enschede. De diepe
en plat geribde Talentdochter beschikte
over een fraai beaderde uier, maar was
niet zo balansrijk als de oudere senioren.
De oplettende kijker miste bij de senioren de kopkoe van Bons’ bedrijfsgroep,
Ella 145. De fraai gewelfde koe, die al
eens succesvol was in Libramont en op
de CRV Koe-Expo, behoorde gezien de
keuzes van McKinven tot de kansheb-

Mariegold (v. Goldwyn),
reservekampioene vaarzen
Voorsp. prod.: 305 7215 4,75 3,41 lw 91

Lynette Champ (v. Champion),
reservekampioene oud
Prod.: 6.08 166 10.131 3,54 2,89 lw 126 l.l.

bers, maar de organisatie nam de koe uit
de keuring.
Resumerend leek Lynette Champ goede
papieren voor de seniorentitel te hebben, ware het niet dat McKinven haar
uier wat royaal vond én dat Teus van
Dijk nog een nieuwe Wilhelminaprinses
uit de hoge hoed toverde. Jamesdochter
Wilhelmina 401 was al vaker actief op grote keuringen en eindigde tijdens de eerder dit jaar gehouden NRM op de vijfde
plaats in het kampioenschap, maar stond
tot nu toe altijd in de schaduw van haar
stalgenotes. In Zwolle beleefde de nieuwe loot uit de Wilhelminafamilie de dag
van haar leven. McKinven bekroonde
ook haar met het superlatief ‘het bruidskleed’. Wilhelmina straalde van kop tot
staart en haar gitzwarte, dunne vel met
onderliggende aders bracht de kwaliteit
van de koe overduidelijk aan het licht. In
combinatie met de prima speenplaatsing
en de fraai beaderde uier bezorgde dat
de drie keer afgekalfde Wilhelmina de
kampioenstitel, ondanks haar wat kromme beenwerk. Lynette werd reservekampioene.

Goldwyns dominant bij vaarzen
In de rubrieken vaarzen was net als bij
de middenklasse sprake van wat onder-
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riegold was een en al balans en had een
ruimere stap en een fraaiere speenplaatsing. McKinven wilde naar eigen zeggen
meer met de op dit moment in ruime
conditie stekende Mariegold dan hij kon
en week voor één keer af van zijn zoektocht naar balans. Zijn voorkeur ging uit
naar de keuringsvorm van Ella.

Bleker prijst deelnemers

Kampioensduo middenklasse met links Bons-Holsteins Aaltje 69 en rechts reservekampioene
Hellen 585 (v. Goldwyn), waarvan geen standfoto is

eind, maar op de kampioenskandidaten
was weinig af te dingen. Daaronder waren de twee stalgenoten Giessen Brittney 5
(v. Jasper) en Giessen Rozalena 29 (v. Talent)
van de kersverse fokker van het jaar,
Theo van Vliet uit Nieuwlande. Het duo
sprak aan door de fijntypische botstructuur en openheid van rib, maar kon de
overige kandidaten in de aanhechting
van de melkklier niet volgen. Voor Wageningen Sjoukje 61 (v. Talent) van Jaap en
Willem Hoeksma uit Westergeest gold
eigenlijk hetzelfde. Op haar fraaitypische frame en harde bovenbouw was

niets aan te merken, maar ook de uier
van Sjoukje kon vaster aangehecht zijn.
McKinven kwam vervolgens bij misschien wel de moeilijkste beslissing van
de dag. Hij hield twee totaal verschillende Goldwyndochters over voor het kampioenschap: Bons-Holsteins Ella 167 van opnieuw familie Bons uit Ottoland en
Mariegold van Ard Gunnink uit Ommen,
die tijdens de laatste NRM de eervolle
vermelding kreeg. Ella was in keuringsconditie en voorzien van veel upstanding
en stijl in het frame en de uier was hoog
en breed aangehecht. De oudmelkte Ma-

De organisatie was erin geslaagd om
Henk Bleker naar Zwolle te lokken voor
het huldigen van de algemeen kampioenen. De staatssecretaris van het ministerie van Economische zaken, Landbouw
en Innovatie kreeg spontaan de handen
van het publiek op elkaar. ‘Het is indrukwekkend om te zien hoe goed fokkers
voor hun dieren zorgen. Er bestaan helaas zoveel verkeerde beelden over de
veehouderij. Mevrouw Thieme had hier
moeten zijn om te zien hoe veehouders
met hun fokdieren omgaan.’
Voordat Bleker de algemeen kampioene
mocht lauweren, was het woord aan McKinven. Hij had zowel Wilhelmina als
Aaltje van het superlatief ‘bruidskleed’
voorzien. McKinven twijfelde even, maar
liet de betere speenplaatsing van Wilhelmina uiteindelijk de doorslag geven.
Teus van Dijk behaalde na Geertje 289 en
Wilhelmina 358 alweer met de derde
koe het algemeen kampioenschap tijdens de HHH-show. Een unieke prestatie, die hij eerder dit jaar ook al bij de
NRM leverde. l
Kijk voor videoreportage op www.veeteelt.nl

Gerrit de Groot: ‘Dit had ik geen seconde verwacht’
Nadat Jeroen Baak drie jaar achter elkaar de categorie showmanship bij de
Young Breeders had gewonnen, ging de
Gerben Puttensteintrofee nu naar Ger-

rit de Groot (22) uit Herwijnen. ‘Dit had
ik geen seconde verwacht’, vertelt De
Groot, die de ring betrad met Merwehoeve Pernilla 1 (v. Bolton). ‘Ik ben helemaal weg van de pink en wilde haar
vooral zo goed mogelijk laten zien.
Daarom heb ik op het toiletteren heel
erg mijn best gedaan en dan win je onverwacht de categorie showmanship.’
De Groot keek de kunsten van het voorbrengen onder andere af van goede
cowfitters. Hij won naast de trofee een
door Semex aangeboden reis naar de
Royal om daar te helpen met het prepareren van de koeien op de Walk of
Fame. ‘Ik ben nog nooit in Canada
geweest, maar ik ga het gebruiken om
de fijne kneepjes van het vak te leren
om zo nog beter de eigen dieren te
Gerrit de Groot won showmanship in
Young Breederscompetitie

46

V VE EE ET TE EE EL LT T Dj EaCnE uMaBrE i R 1 1/ /2 2 2 20 00 19 0

kunnen presteren’, vertelt De Groot.
Aan de Young Breederscompetitie deden maar liefst 47 deelnemers mee.
De reservetitel bij showmanship ging
net als vorig jaar naar Pamela Buijs uit
Overdinkel met Marga 35 (v. Touchdown). Hendrik van ’t Hof uit Oosterwolde had zijn pink Stouwdamshof
Geertje 293 (v. Duplex) als beste getoiletteerd. Jeroen van Beek uit Teteringen
won met Southland Alex. Sharon 23 (v.
Alexander) het reservelint.
Het Italiaanse jurylid Angelo Pozzatti
verkoos Bons-Holsteins Ella 177 (v.
Jasper), in eigendom van familie Bons
uit Ottoland en voorgebracht door Corné Lekkerkerker uit IJsselstein (U.), tot
kampioene. De door Willem Bouwman
uit Ysselsteyn (L.) geshowde Alexanderdochter Hiawatha 32 van familie Van
de Mortel uit Ysselsteyn (L.) werd reservekampioene.

