K E U R I N G

Algemeen NRM-kampioene zet zegetocht voort in Hoornaar

Koba en Ella klasse apart
Prachtige koeien, misschien wel de laatste fraaie nazomerzaterdag in 2014 en 12.500 bezoekers. Het was opnieuw smullen geblazen in Hoornaar, waar Nico Bons voor de derde keer op rĳ de
Dirk de Groot-bokaal voor de dagzege in ontvangst nam.
tekst Inge van Drie
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Margriet 387 (v. Goldwyn), kamp. vaarzen
Prod.: 2.00 34 1210 3,31 3,08 lw 110 l.l.

Bons-Holsteins Koba 191 (v. Jasper), alg. kamp.
Prod.: 3.10 394 16.290 4,22 3,44 lw 125

Annie 127 (v. Joyboy), kamp. jonge koeien
Prod.: 2.06 348 9555 4,49 3,41 lw 117
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e is akelig perfect. Elk bot ligt precies op de goede plek.’ Jurylid Jaap
Jacobi stak na het behalen van de titel
in de middenklasse op de fokveedag in
Hoornaar de loftrompet over Bons-Holsteins Koba 191. Eerder dit jaar won Koba
al het algemeen kampioenschap op de
NRM, dus logischerwĳs waren alle ogen
op de Jasperdochter gericht. ‘Maar het
moet nog wel weer gebeuren’, gaf Lianne Bons midden in de ring aan.
In de middenklasse, een van de sterkst
bezette categorieën in Hoornaar, kreeg
Koba geduchte tegenstand. Van HBC Darla 55 bĳvoorbeeld. De Shottledochter van
Schep Holsteins uit Bergambacht bewoog zich met souplesse door de ring en
haar hoge achteruier zorgde voor een
fraai achteraanzicht. Darla klopte onder
meer De Crob Rita 6685 van dierenarts
Mies Pabon en veehouder Henk Jan van
Driel uit Hedel. De puik geuierde Aftershockdochter was hard in de bovenbouw. Vanwege mooiere overgangen in
haar skelet eindigde Rita wel voor BonsHolsteins Aaltje 98, een grote, ranke en
stĳlvolle Talentdochter van Bons.
Maar Rita miste de macht van haar oudere tegenspeelsters, zoals Darla en ook
Bons-Holsteins Ella 175. Ella, net als stalgenote Koba een Jasperdochter, sprak aan
dankzĳ prachtige verhoudingen en sterk
beenwerk. Omdat Ella nog wat vrouwelĳker oogde dan Darla, ging de reservetitel in de middenklasse naar Ella. Dat betekende een dubbelslag voor Bons, want
Koba 191 haalde het goud binnen. Met
haar ribwelving, sterk gevormde kruis
en excellente uier was ze in de middencategorie een klasse apart.
Over naar de vaarzen, waar Windbrook
zĳn visitekaartje als exterieurvererver
afgaf. De Canadese FBI-zoon scoorde
twee 1a-plekken, een 1b- en een 1c-positie in de vier vaarzenrubrieken. Van dat

viertal was Geertje 567 de sterkste representante. De telg van Teus van Dĳk uit
Giessenburg maakte dankzĳ haar ondiepe uier, brede kruis en lange lichaam
korte metten met de jeugdige, beloftevolle De Witboom Greet 81 (v. Sid) van Kees
Versluis uit Ameide en de ruim bemeten, vast geuierde Bons-Holsteins Dikkie 177
(v. Sanchez) van opnieuw Bons.
Ook Martin de Groot uit Tienhoven deed
in de vaarzenfinale een duit in het zakje
met Watermolen Shamrock Pala. Ondanks
het prima kruis en de droge benen moest
de Shamrockdochter zich gewonnen geven. Niet Pala, maar Geertje 567 pakte in
Hoornaar het zilver. En het goud? Dat
ging naar de familie De Bruin uit Giessenburg met Margriet 387. De Goldwyndochter was lang van kop tot staart,
prachtig van uier en sterk in beenwerk.

Honderdtonner Wilhelmina 401
Met twee rubrieken van vĳf koeien kende de seniorenklasse de minst sterke bezetting. Dat betekende niet dat het publiek zich hoefde te vervelen. In de ring
verschenen klasbakken als Dora G 608 (v.
Roy) en Lĳsje 179 (v. Tiamo) van Kees en
Arie-Wouter de Groot uit Everdingen,
Wilhelmina 401 (v. James) van Van Dĳk en
Bons-Holsteins Ella 158 (v. Mailing) van
Bons. De sterk geuierde Dora moest als
eerste afhaken. Stalgenote Lĳsje was een
vĳfdekalfskoe met veel lengte en kracht,
maar qua fĳnheid en afwerking moest
ze haar meerdere erkennen in de kersverse honderdtonner Wilhelmina 401.
Aan haar melkrĳke frame en fraai beaderde, lange uier was nauwelĳks af te
lezen dat de Jamesdochter inmiddels al
tien jaar is. Hoe fraai ook, Wilhelmina
moest dit keer genoegen nemen met de
reservetitel. Opnieuw sleepte Bons een
titel in de wacht, ditmaal met Ella 158,
een koe met extra vermogen, een fraaie
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lichaamsbalans en veel bodemvrĳheid in de uier.

Rood sterker bezet
Het zwaartepunt in Hoornaar
ligt vanouds bĳ de zwartbontkeuring. Dat was ook dit
jaar zo, maar met ruim veertig dieren in de catalogus was
de roodbontkeuring sterker
bezet dan andere jaren. Bĳ de
jonge koeien speelde Annie
127 van de familie Pellikaan
uit Meerkerk zich al snel in
de kĳker. De Joyboydochter,
die op de laatste HHH-show
de vaarzentitel won, was weliswaar niet de grootste finaliste, maar met haar fraaie
bouw en ĳzersterke melkklier eiste ze eenvoudig de titel op. Annie rekende in de
finale af met Conny 234 van
Bakker/Zwĳnenburg uit Ottoland, een sterk geuierde Fidelityvaars met veel ribwelving.
Nipt buiten de prĳzen viel de
krachtig gebouwde Rubensposy 4 (v. Savard) van Van Dĳk.
Niet alleen Van Dĳk deed
als zwartbontveehouder een
gooi naar de prĳzen bĳ roodbont. Dat gold ook voor Nico
Bons. Bĳna boekte hĳ een
dubbelslag bĳ de roodbonte
senioren met Bons-Holsteins
Aaltje 94 (v. Talent) en BonsHolsteins Aaltje 93 (v. Savard).
Bĳna, want Johanna 145 stak
er een stokje voor. Dankzĳ
haar lange en sterk opgehangen uier hield de Lawn Boydochter van Pellikaan de
melkrĳke Aaltje 93 van het
zilver af. Maar het even vlakke kruis belette Johanna nog
een tree hoger te eindigen.
De titel ging daarom naar
Aaltje 94, die kracht en melkrĳkheid mooi combineerde
en een sterke achteruier liet
zien.
De dagzege in Hoornaar? Jacobi had met zĳn toelichting
eerder op de dag al min of
meer een voorschot gegeven.
Die titel was voor Bons-Holsteins Koba 191, al kwam
stalgenote Ella 158 nog gevaarlĳk dichtbĳ. Voor de derde keer op rĳ legde Bons daarmee beslag op de Dirk de
Groot-bokaal. l

Wilfried de Jong,
schrĳver en
sportprogrammamaker:
‘Tegenwoordig resoneert de
lat van het doel omdat het een
holle pĳp is. Vroeger, in de tĳd
van de houten lat, klonk het
alsof een boer met een vlakke
hand een klap op de flank van
een koe gaf. Een korte, droge
klets.’ (NRC)

Wilbert Hilkens,
sectormanager ABN Amro:
‘Ik verwacht dat het aanbod
van nuchtere kalveren in de
EU op de middellange termĳn
zal afnemen door de stĳgende
melkproductie per koe. Koeien
worden ouder en er is genetische vooruitgang.’ (NO)

tussen de koeien. De koeien,
daar moet je het toch mee verdienen.’ (Bo)

Frans Zeinstra,
melkveehouder
te Noordbergum:
‘Ik wil de vaarzen graag laten
afkalven als ze ongeveer twee
jaar oud zĳn. Dat bereik je alleen
als je begint met gezonde kalveren, die goed groeien.’ (Bo)

Bert Luttikhedde,
melkveehouder
te Ambt-Delden:
‘Een hoge index is mooi, maar
als dat niet gepaard gaat met
een mooie koe, dan vind ik er
niks aan. Het meedoen aan
keuringen vonden we altĳd
mooi en dat hebben we zelfs
weer wat opgevoerd. We zĳn
meer op exterieur gaan selecteren, zeker in lĳnen waar onvoldoende index bĳ is.’ (Hp)

Jan van Weperen,
melkveehouder
te Oosterwolde:

John van der Aa,
melkveehouder te
Sint-Michielsgestel:
‘Ik zie mĳn beste koeien liever
thuis gezond oud worden.
Dat is mooier dan een beker
en mooie woorden bĳ de prĳsuitreiking van een keuring.’
(NO)

Peter Hoogenboom,
voorzitter slagersorganisatie KNS:
‘Een slager moet zĳn passie
voor zĳn vak en product meer
uitdragen en meer tonen waar
zĳn product vandaan komt.
De consument is op zoek naar
het verhaal achter het product.’ (Bo)

Piet Boer,
bestuursvoorzitter
FrieslandCampina:
‘Als we weidegang niet in de
benen houden, krĳgen we niet
alleen politiek en maatschappelĳk de wind vol op de kop,
maar komt ook de afzet in het
buitenland onder druk.’ (As)

Aalt Dĳkhuizen,
voorzitter Agri&Food:
‘In de BSE-tĳd werd er heel
weinig rundvlees gekocht. Dat
vond ik echt een dieptepunt.
Maar het rundvlees is niet volledig van tafel geveegd. Er zĳn
maatregelen genomen en het
vertrouwen is weer terug. Nederland staat er internationaal
om bekend dat we het hier
goed in de vingers hebben.’
(Ba)

‘We weten wat nodig is voor
de gewenste conditie van onze
dieren. Zo zouden we als boeren ook wat meer naar ons
eigen lichaam moeten kĳken.’
(Bv)

Dirk Veer,
melkveehouder
te Oostwoud:
‘Bedrĳven worden steeds groter
en dus wordt koeherkenning
steeds belangrĳker. In 2016
loopt de vrĳstelling op koudmerken af. Dat moet verlengd
worden.’ (NO)

Arjen Boer,
melkveehouder te Enumatil:
‘De Groninger blaarkop is een
koe met unieke eigenschappen.
Dat weten nog te weinig mensen.’ (Vp)

Maurits te Braake,
melkveehouder te Tjuchem:
‘De koeien die bĳ ons de hoogste levensproducties halen, hebben een brede voorhand en zĳn
in alle opzichten robuust.’ (Hp)

Jurjen Keulen,
toekomstig melkveehouder
te Follega:

Kees Kortleve,
melkveehouder
te Noordeloos:
‘De Monica’s zĳn koeien met
een fĳn draadje. Bĳ de stierenkeus hou ik er rekening mee dat
ze voldoende sterk blĳven op de
lendenen en in het kruis. We
zĳn bang voor te arme koeien,
ze moeten zich bĳ ons gemakkelĳk overeind kunnen houden.’
(Hp)

Herman Rompa,
directeur Rompa Leder
te Rĳen:
‘Weet je hoe leerlooien is ontdekt? Op een gegeven moment
bemerkte een boer dat het deel
van de huid van zĳn koe waarmee die tegen een eikenboom
krabde, veel mooier was dan de
rest.’ (dV)

‘Het liefst ben ik gewoon bezig

Bronnen: NRC Handelsblad (NRC), Nieuwe Oogst (NO), Boerderĳ (Bo), Agrarische Schouw (As), HI plus! (Hp), Boerderĳ
vandaag (Bv), Veldpost (Vp), Boerderĳ Ambitie (Ba), de Volkskrant (dV)
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