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Middenkampioene Koba 195 met aan haar zĳ
Vink Blesje 149 die eervol werd vermeld

Kobafamilie al vaker behangen met eremetaal op NRM
De Kobafamilie van Nico en Lianne Bons scoorde niet voor het eerst op een NRM. De moeder
van Koba 195 was in 2008 al eens reservekampioene in de seniorenklasse. Deze Koba 152 (v. Integrity) kwam in 2010 opnieuw in de nationale
schĳnwerpers te staan toen ze samen met haar
dochter Koba 167 (v. Stormatic) op de NRM vertegenwoordigd was. Ze werd derde, vlak achter
haar dochter.
Ook op andere shows, waaronder die van Libramont, wisten de Koba’s zich al eens in de kĳker
te spelen met eremetaal.
Bons-Holsteins Koba 195 (v. Jasper),
kampioene midden
Productie: 2.08 433 12.839 4,24 3,57
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Bons-Holsteins Koba 195 streelt het oog ‘like a beautiful woman’

Droom van de jury
De spanning in de middenklasse zwartbont
draaide vooral om de vraag wie er reservekampioene zou worden. Jasperdochter BonsHolsteins Koba 195 was in de Ĳsselhallen in
Zwolle voor iedereen een maatje te groot.
tekst Tijmen van Zessen

video-impressie www.veeteelt.nl

I

n de eerste rubriek van de middenklasse zwartbont had elk
dier een andere stier als vader. De variatie aan vaderdieren
sprong in meer rubrieken in het oog. Het ontbrak de generatie
van de middenklasse aan een stier die zĳn stempel drukt.
Jordan beet het spits af met een dochter uit de stal van Kees Versluis uit Ameide. De Witboom Greet 77 etaleerde fraaie overgangen
in een melktypisch skelet. Die kwaliteit in haar lĳf liep over naar
haar uier, die voorzien was van een correcte speenplaatsing.
Jansje 509 (v. Barend 779) paste er met haar vast aangehechte
uier, evenredigheid in bouw en fraaie kruisconstructie prima bĳ.
De koe van Kees en Arie Wouter de Groot uit Everdingen stapte
op sterk beenwerk. Greet was in de schouder net even fraaier
afgewerkt en zag zich verzekerd van een plaats bĳ de laatste zes.
Daartoe hoorde ook HBC Damion Ortensia van Schep Holsteins
uit Zandhuizen. De Damiondochter manifesteerde zich als een
koe met veel balans en een vast aangehechte uier. Ze combineerde melktype en kracht op een evenwichtige manier en
stapte op oerdegelĳk beenwerk. Vanwege een hogere achteruier kon ze Blitzdochter Margriet 35 van zich afschudden. De

Tabel 1 – Top drie rubrieken zwartbont midden

naam koe

vader

m. vader

Hendrika 39 (v. Goldwyn), reservekampioene midden
Productie: 2.11 345 11.855 4,23 3,51

krachtige koe van Bart en Lars van Loenhout uit Prinsenbeek
was voorzien van een fraaie kruisvorm. Ortensia wist ook af te
rekenen met Oelhorst Rose Ali 238 (v. Legend), vooral dankzĳ
meer kracht in haar bovenbouw. De melktypische Ali wist de
jury evenwel te charmeren. De koe van Freek en Bert Luttikhedde uit Ambt Delden werd door het Ierse jurylid Paul Hannan treffend omschreven als een ‘dairy machine’.

Net als goede wĳn
Tĳdens het uitzoeken van de finalisten mengden zich echter
meer ‘dairy machines’ in de strĳd. Zoals HBC Sheila 4, een door
Schep Holsteins gefokte Goldwyndochter uit de koefamilie van
Nico Bons kan zĳn geluk niet op als Koba 195 triomfeert

eigenaar, woonplaats

midden Rubriek 5 (geboren oktober 2010-april 2011)
1a De Witboom Greet 77 Jordan Allen
C. Versluis, Ameide
1b Jansje 509
Barend 779 Ice Pack fa. De Groot, Everdingen
1c Rita 37
Damion Rudolph A. Mooijman, Westerwijtwerd
midden Rubriek 6 (geboren april 2010-september 2010)
1a HBC Damion Ortensia Damion Air Magna Schep Holsteins, Zandhuizen
1b Oelhorst Rose Ali 238 Legend Baxter
mts. Luttikhedde, Ambt Delden
1c W Margriet 35
Blitz
Goldwyn L. en N. van Loenhout, Prinsenbeek
midden Rubriek 7 (geboren oktober 2009-maart 2010)
1a Hendrika 39
Goldwyn Royal
A. A. M. Verwaijen, Beilen
1b HBC Sheila 4
Goldwyn Shottle
Schep Holsteins, Bergambacht
1c De Wijde Blik Liberty 7 Duplex Roumare G. en H. Nijman, Stegeren
midden Rubriek 8 (geboren juni 2009-oktober 2009)
1a Bons-Holsteins Koba 195 Jasper Integrity Bons-Holsteins, Ottoland
1b Vink Blesje 149
Laurin
Mr Sam
A. B. Vink, Ottoland
1c HBC Alexander-Daydream Alexander Shottle
vof De Bruin, Giessenburg
Voor het overzicht van alle uitslagen: www.veeteelt.nl/nieuws/nrm-uitslagen
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Windy-Knoll-View Pledge. De koe uit Bergambacht presenteerde zich als een rasmelkkoe met een mooie kruisconstructie, maar viel net buiten de finale.
Haar halfzusje Hendrika 39 (v. Goldwyn) wist wel door te
dringen tot de laatste ronde. De langgerekte koe van Alex
Verwaĳen uit Beilen kreeg veel sympathie van de jury. ‘Het
is met deze koe net als met goede wĳn. Naarmate je er meer
van nuttigt, gaat het steeds beter smaken’, stak Hannan de
loftrompet. Hĳ wees op de melkaderen die bĳ Hendrika
tot over het hele lĳf te zien waren. ‘This is milk’, sprak hĳ
veelzeggend. Hendrika stapte op sterke klauwen en pronkte met een sierlĳke schouderpartĳ en muurvaste uier.

Vedettes uit Ottoland
Verwaĳen zag dat zĳn koe met twee vedettes uit Ottoland
moest afrekenen. De eerste was kwam uit de stal van Bart
Vink. Hĳ had in Vink Blesje 149 (v. Laurin) een spĳkerharde
koe met sterk beenwerk. Ze straalde veel uiterlĳke melkrĳkheid uit en was voorzien van een harde bovenbouw en
een uitgebalanceerde kruispartĳ. Haar uier zat vast aangehecht, maar de lichte bolling verried dat er voldoende,
zo niet meer dan voldoende melk in zat. Met haar hoge
achteruier had ze HBC Alexander-Daydream het nakĳken gegeven. De Alexanderdochter van Wout, Wouter en Daniël
de Bruin uit Giessenburg fascineerde met een sterke bovenbouw.
Die andere vedette uit Ottoland kwam uit de stal van Nico
en Lianne Bons. Terecht vroeg Hannan om applaus toen hĳ
de door Bons-Holsteins Koba 195 (v. Jasper) gewonnen rubriek
toelichtte: ‘Dit is de droom van een jury. Kĳk naar die ach-

HBC Damion Ortensia (v. Damion), winnares van rubriek 6
Productie: 2.02 373 10.637 3,52 3,71

teruier van deze twaalf maanden verse koe. Kĳk naar de kwaliteit in bot, de goede benen en de prachtige stĳl op haar lĳf.
Deze koe oogt als een mooie vrouw, en ik kan het zeggen, want
mĳn vrouw zit op de tribune.’
De Ier was dermate lyrisch over de Jasperdochter dat het goud
haar nauwelĳks nog kon ontgaan. Bons had met Koba een koe
met subliem beenwerk en een dito uier. Koba verdiende de titel
in de middenklasse, waar Hendrika het reservelint kreeg opgespeld. Een eervolle vermelding was er voor de spĳkerharde
Laurindochter van Vink. l

De Witboom Greet 77 (v. Jordan) voert de
jongste rubriek in de middenklasse aan
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