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HONDERDTONNERS

NRM-organisatie maakt internationale sier met indrukwekkende rubriek
‘kampioenen in levensproductie’

Veel lof voor honderdtonners

Geen ander programmaonderdeel tijdens de
NRM oogstte zoveel lof als de presentatie van
22 honderdtonners. Indrukwekkend was de opgestelde rij productiekampioenen waaruit jury
Bennie Kampkuiper twee dochters van eigen

De honderdtonners werden één voor één
voorgesteld aan het publiek

stieren als fraaiste senioren aanwees.
tekst Florus Pellikaan

video-impressie www.veeteelt.nl

E

en groot deel van het publiek krijgt op de NRM vaak niet
veel meer mee van de slotronde van een laatste dochtergroep voor de pauze. Men baant zich dan snel een weg richting
de vakbeurs of horeca. Maar tijdens deze NRM-editie bleven
alle bezoekers rustig zitten na de laatste ronde van de dochters van uitgerekend de door ‘honderdtonnerfokkers’ Jos en
Ingrid Knoef gefokte stier Big Winner. Iedereen keek uit naar
de aangekondigde rubriek met koeien die meer dan 100.000
kg melk hadden gegeven. Nederland profileerde zich met het
voorstellen van deze groep koeien tot hét fokkerijland dat levensproductie hoog in het vaandel heeft staan. Met meer dan
450 buitenlandse bezoekers uit 27 verschillende landen op de
tribune moet die missie hoe dan ook zijn geslaagd. Maar niet
alleen internationale bezoekers waren onder de indruk; er
werd massaal geapplaudisseerd voor de imponerende rij productiekampioenen al voordat de speaker erom vroeg.

Bekende keuringsvedettes

Winnaar Goof van Zandwijk: ‘We betalen hiermee onze eigen reclame’
De eerste oproep om honderdtonners
aan te melden voor een speciale rubriek tijdens de NRM motiveerde Goof
van Zandwijk nog niet om Mina 96 op
te geven. ‘Pas toen er later een stukje
in de vakbladen stond dat de rubriek
bedoeld was om reclame te maken
voor de levensproductie van de Nederlandse koeien heb ik haar aangemeld’,
vertelt Goof van Zandwijk. ‘We proberen als Nederland veel vee te exporteren voor een goede prijs en daar profiteer ik zelf ook van. We betalen als
inzenders hiermee dus onze eigen reclame. We hebben het bewijs geleverd
dat koeien die veel melk geven ook
echt wel oud kunnen worden.’
Verwacht had Van Zandwijk de titel
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voor zijn Mina 96 in ieder geval niet.
‘De koe is al anderhalf jaar aan de melk
en moet in oktober kalven. Hierdoor
straalt ze nu niet zoveel melk uit als
wanneer ze op de top van de lactatie
wel zestig kilo melk produceert. Maar
de jury heeft haar kracht en de super
beste benen erg gewaardeerd.’
Mina is een dochter van de zelfgefokte
Lucky Leozoon Lucky Betsie Boy, is ingeschreven met 90 punten en toont
inmiddels ook haar kwaliteiten als
prima fokkoe. ‘We melken meerdere
dochters van haar en de oudste kan
met een jaar ook over de grens van
100.000 kilo melk heen gaan. En haar
tweedekalfs Damiondochter neemt
aan de individuele keuring deel.’

In totaal 26 honderdtonners waren door de NRM-organisatie
voorgeselecteerd en daarvan verschenen er uiteindelijk 22 in
de ring. Stuk voor stuk werden ze aan het publiek voorgesteld.
Onder de honderdtonners was een aantal bekende keuringsvedettes. Soetten Botter Allmacht 8 van Gerrit-Jan en Joke Klein Teselink uit Harfsen bijvoorbeeld. De Stadeldochter won vier jaar
geleden het algemeen kampioenschap roodbont tijdens de
NRM. Ook EK-gangster Holbra Jeff Trix (v. Jeff) van Gerrit en Alie
Holmer uit Laren liet zien naast fraai ook heel duurzaam te
zijn. Het vermelden waard was ook het optreden van moeder
en dochter Glinzer Jettie 45 (v. Lord Lily) en Glinzer Jettie 57 (v. Bongo) van Jan Thomas en Betty Vos uit Godlinze. Familie Knoef
bracht maar liefst drie honderdtonners in de ring.
Voor iedereen die streeft naar een hoge levensproductie was de
presentatie van deze honderdtonners een ideale gelegenheid
om punten te zoeken die de groep kenmerkten. Anders dan op
voorhand zou worden verwacht, waren de honderdtonners
geen kleine, propperige koeien, maar door de bank genomen
juist bovengemiddeld ontwikkelde en vooral melktypische dieren. Ze combineerden dat met kwaliteitsrijk beenwerk dat onderin vaak iets veerde. De bovenbouw van de koeien was zonder uitzondering hard, de spenen centraal geplaatst en de achteruiers voor hun leeftijd nog hoog aangehecht.

Allemaal kampioenen
Met de presentatie van de honderdtonners was het doel van de
rubriek eigenlijk al ruimschoots gehaald. Als stimulans voor
de inzenders verbond de NRM-organisatie toch terecht een verkiezing van de fraaiste drie honderdtonners aan de klasse. De
taak om dit drietal te kiezen rustte op de schouders van het

Mina 96 (v. Lucky Betsie Boy), rubriekswinnares honderdtonners
Levensproductie: 3083 105.808 4,00 3,63

ervaren jurylid Bennie Kampkuiper die het jureren eigenlijk al
aan de wilgen had gehangen, maar hiervoor nog graag een uitzondering maakte. Hij noemde de koeien met recht allemaal al
kampioenen, maar koos op basis van een uitgesproken kritische blik op het beenwerk een drietal favorieten. Al waren op
basis van smaak ook best andere finaletrio’s mogelijk geweest.
Als roodbonte schaarde Leentje 595 van familie Smit uit Markelo
zich bij de beste drie. De Stadeldochter showde een stijlvol en
krachtig gebouwd frame, maar in uierdiepte kon ze de twee
andere finalisten net niet volgen. Die plekken werden nota
bene ingevuld door twee dochters van eigen stieren: Big Josie 34
(v. Big Arno) van familie Knoef uit Geesteren en Mina 96 (v. Lucky Betsie Boy) van Goof van Zandwijk uit Vuren. Josie had nog
de uitstraling van een jonge koe en combineerde een hoog aangehechte uier met een vlotte stap. Robuuster gebouwd en iets
meer uitgezwaard was de oudmelkte, ruim ontwikkelde Mina
96. De bijna twaalfjarige stapte kordaat en met ruime passen
door de ring. Aan de uier was zichtbaar dat Mina oudmelkt
was, maar de melkklier had nog zoveel bodemvrijheid dat
Kampkuiper Mina als winnaar verkoos. l
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Rubriek honderdtonners		
Mina 96
Big Josie 34
Leentje 595
Glinzer Jettie 57
Amsweer Maaike 214
Schreur Raudi 30
Big Boukje 212
Bonhill Sugar 8
Soetten Botter Allmacht 8
Holbra Jeff Trix
Annie
Haarhoeve Sientje 93
Glinzer Jettie 45
Coba 89
Klumper Nellie 5
Stouwdamshof Jacoba 15
Albertha 218
Big Boukje 192
Ester 18
Saaltink Wachtel 10
Geertje 166
Oelhorst Coba 591
Anecy
Big Boukje 211
Big Clara 115
Mellencamp Silke

Betsie Boy
Big Arno
Stadel
Bongo
Addison
Stadel
Lord Lily
Aerospace
Stadel
Jeff
Rudolph
Rudolph
Lord Lily
Kian
Stardom
Rudolph
Luxemburg
Cash
Marconi
Lava
Leaf
Labelle
Jesther
Ronald
Boudewijn
Stadel

Jabot
F16
Red Mitchel
Lord Lily
Ronald
Raudi
Aaldert
Pigeonwood
Tulip
Bellwood
Chief Mark
Ideal
F16
Clara’s Orkan
Leadership
Liza’s Caveman
Sunny Boy
Labelle
Celsius
Lancia
Sunny Boy
Mascot
Largo
Celsius
Ronald
Koerier 102
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G. van Zandwijk, Vuren (Gld.)
mts. J. en I. Knoef-Hendriksen, Geesteren (Ov.)
A., H. en A. Smit-ten Zeldam, Markelo (Ov.)
mts. J. T. en B. Vos-van der Schoor, Godlinze (Gr.)
A. A. van Velzen, Meedhuizen (Gr.)
H., H. en D. Reurslag-Boezewinkel, Laren (Gld.)
mts. J. en I. Knoef-Hendriksen, Geesteren (Ov.)
W. J. J. G. Bongers, Kessel (L.)
G. J. Klein Teselink, Harfsen (Gld.)
mts. G. en A. Holmer-Hesselink, Laren (Gld.)
C. A. G. de Groot, Zoetermeer (Z.H.)
mts. N. en P. Verhoef, Wieringerwerf (N. H.)
mts. J. T. en B. Vos-van der Schoor, Godlinze (Gr.)
mts. J. en A. Wiltink-Alferink, Nijbroek (Gld.)
G. J. en R. van der Haar, Den Velde (Ov.)
fam. Van ‘t Hof, Oosterwolde (Gld.)
De Garste vof, Kampen (Ov.)
mts. J. en I. Knoef-Hendriksen, Geesteren (Ov.)
A. L. M. Koolen, Wouwse Plantage (N.Br.)
G. H. J. Oonk, Neede (Gld.)
mts. G. en C. Regelink-Vrieze, Laag Keppel (Gld.)
mts. F., H. en A. Luttikhedde-ten Zeldam, Ambt Delden (Ov.)
J. F. D. van Leijsen, Molenschot (N.Br.)
mts. J. en I. Knoef-Hendriksen, Geesteren (Ov.)
mts. J. en I. Knoef-Hendriksen, Geesteren (Ov.)
W. van Eerden, Aalten (Gld.)
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