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Video’s EK
Bekĳk de video van de
kampioenes en de Nederlandse deelnemers in de
Veeteelt-app of op www.veeteelt.nl.

Bons-Holsteins Koba 219 boekt rubriekswinst en mist net Europees eremetaal

Zwitserse Galys-Vray wint
ook het EK
Het hoefde voor het hardwerkende Nederlandse team niet bĳ de
olympische gedachte te blĳven in het Franse Colmar. De doelstelling van een 1a werd gehaald en heel dicht zat Bons-Holsteins
Koba 219 tegen een titel aan. Zwitserland sloeg echter opnieuw
toe en pakte beide algemeen kampioenschappen.
tekst Florus Pellikaan

O

ranje t-shirts, Nederlandse vlaggetjes en een spandoek met ‘Dutch
Holstein Power’ waren niet voor niets
meegereisd naar het Franse Colmar. Al
direct tĳdens de eerste rubriek op zater-

dag konden de massaal afgereisde Nederlandse supporters op de banken van
Colmar Expo voor de rubriekswinst van
Bons-Holsteins Koba 219. Nog enigszins
overrompeld door het succes, ging er

luidkeels gejuich op vanaf de tribune bĳ
de definitieve opstelling van de Lauthoritydochter van Nico en Lianne Bons als
reekswinnares.
Natuurlĳk was er op voorhand hoop
na de reservetitel bĳ de vaarzen voor
Southland Alexander Carola 11 van familie Van Beek uit Teteringen tĳdens het
vorige EK in Fribourg. Maar niemand was
ook de desastreus verlopen EK’s uit het
verleden vergeten. Vooraf werd door het
EK-team, dat met elkaar zeventien Nederlandse koeien inzond, een 1a-plek dan
ook tot ambitieus doel verheven. Met die
1a-plek en in totaal drie koeien bĳ de beste vĳf in de rubriek, verliet iedere Nederlander en het EK-team in het bĳzonder,
Colmar met opgeheven hoofd.

Nico Bons: ‘Nog een jaar of tien nodig voor algemeen EK-kampioene’
Zĳn droom heeft hĳ nooit onder stoelen
of banken gestoken: het fokken van een
Europees kampioene. Nico Bons was er
op zĳn eerste EK direct akelig dicht bĳ
met Lauthoritydochter Bons-Holsteins
Koba 219, die een rubriekswinst behaalde. ‘Het was een fantastische belevenis
om op dit podium 1a te staan. Dan komt
er zo onbeschrĳfelĳk veel emotie in je
naar boven. Even had ik ook het gevoel
dat er in de finale nog meer in zat. In
zĳaanzicht was ze moeilĳk te verslaan,
maar de jury koos voor de andere twee
vaarzen’, vertelt een stralende Nico Bons
direct na de keuring. ‘Uiteindelĳk bracht
Bons-Holsteins Koba 191 (v. Jasper) het
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goede gevoel weer helemaal terug door
van de zesde naar de vĳfde plek in de
oudste rubriek op te schuiven en veel bekende keuringskoeien te verslaan.’
Bons zegt heel erg tevreden te zĳn over
de resultaten van de koeien, maar ook
dat hĳ trots is op de prestatie van ‘het
hele Nederlandse team’. Of hĳ zĳn droom
heeft bĳgesteld na dit EK? ‘Over een volgende keuring willen we even niet nadenken. Dit heeft zoveel energie gekost,
daar moeten we eerst van bĳkomen,
maar we worden zeker weer strĳdlustig.
Ik verwacht nog een jaar of tien nodig te
hebben om vanuit de eigen fokkerĳ een
algemeen EK-kampioene te fokken.’
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– Nederlandse Young Breeder
Wieke Marĳe Bakker behaalt
vierde plek bĳ de junioren
dankzĳ derde plek voor onderdeel toilet.
– Bons-Holsteins behaalt drie
topvĳfklasseringen in de rubriek.
– De Lauthoritydochter BonsHolsteins Koba 219 behaalt
1a-positie.
– Zwitserland levert net als drie
jaar geleden beide algemeen
kampioenen.
– Frankrĳk stelt fraaiste landengroep samen bĳ zwartbont, Zwitserland bĳ roodbont.
Het volgende EK vindt plaats in
het Belgische Libramont in 2019.

Bons-Holsteins Koba 219 (v. Lauthority)
behaalt een 1a voor Nederland

Toegegeven, het waren vooral de koeien
uit stal Bons die zorgden voor klinkende
resultaten. Maar ook de alom geloofde
teamspirit waarmee de resultaten tot
stand kwamen, zorgde voor het tevreden
gevoel. De teamgeest van veehouders,
verzorgers en cowfitters zorgde niet alleen voor eenheid in de groep, maar zorgde er ook voor dat alle Nederlandse koeien, op welke plek ze ook eindigden, in
maximale vorm in de ring verschenen.

Betere uiers krĳgen voorkeur
Algemeen kampioene Galys-Vray

Algemeen reservekampioene Ashlynvray

Snel terug naar Bons-Holsteins Koba 219.
De Lauthoritydochter van Nico en Lianne
Bons, die pas nipt drie maanden ervoor
op een leeftĳd van twee jaar en een
maand had afgekalfd. Desondanks toonde ze zich een fraai uitgegroeide vaars
met harmonische overgangen en een passende ribbenpartĳ. In combinatie met
haar ongekend lange en vast aangehechte
vooruier was ze in zĳaanzicht niet te verslaan. Ook de vlotte stap werd door het
Duitse jurylid en melkveehouder Markus
Mock geroemd, waardoor de rubriekswinst meer dan verdiend was.
De Nederlanders leefden niet onterecht
met verwachting toe naar de vaarzenfinale. De grootste uitdager van Koba
leek de Zwitserse CPP Aftershock Pandora.
De Aftershockdochter van het bedrĳf
Currat-Papaux-Piller uit Les Ecaseys was
bĳzonder stĳlvol gebouwd, voorzien van
een goede kruisconstructie en vooral een
breed en hoog opgehangen uier. De der-

de rubriek vaarzen maakte meer dan
duidelĳk dat Mock in Colmar voor onberispelĳke uiers zou gaan. Hĳ plaatste de
wat gesloten gebouwde, iets kort ogende, maar buitengewoon breed geuierde
Oostenrĳkse Naomi (v. Yorick) van Ulrich
Kopf op kop. In diezelfde rubriek reikte
de harmonisch gebouwde en sterk stappende J.S. Lucinda (v. Meridian) van Kees
de Jong uit Hoogblokland tot een zevende plek halverwege de rubriek.
In de finale werd Naomi niet door iedereen als concurrent van Koba gezien, maar
wel door Mock. Hĳ gaf de voorkeur aan de
twee beste uiers, met het goud voor Pandora en de reservestek voor Naomi.

Frans geweld in middenklasse
Over het algemeen werd de lĳn van jureren van Mock goed ontvangen. Heel gedisciplineerd bekeek hĳ de koeien en zĳn
keuzes kwamen met overtuiging tot
stand. Een koe met een puike uier had bĳ
voorbaat een streepje voor. Tot overvolle
uiers leidde dat echter niet, want de organisatie had aangekondigd daar scherp op
toe te zien. De landen gaven daar gehoor
aan, waardoor er geen aanleiding was
voor discussie over de uiervulling.
Bons-Holsteins Ella 192 (v. Seaver) zorgde in
Colmar voor de volgende topdrieklassering dankzĳ haar brede achteruier en
fraaie ribpartĳ. Voor een plek hoger dan
de 1c-plaats miste ze volgens het Duitse
jurylid net de laatste klieving van de ophangband. De middenklassefinale werd
daardoor een Italiaans-Frans onderonsje
met twee 1a’s voor beide landen. Moeilĳk
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Vrayfokker Jean Paul Bichon: ‘Ik kan alleen maar heel trots zĳn’
Glunderend gingen Jean Paul Bichon en
zĳn vrouw in het midden van de ring en
onder toeziend oog van duizenden bezoekers op de foto met de door hen gefokte algemeen kampioene en reservekampioene: Galys-Vray en Ashlynvray.
De fokkers uit het West-Franse Guérande hadden geen enkel gevoel van spĳt
dat ze het duo, afkomstig uit verschillende families, hadden verkocht. ‘We
kunnen alleen maar heel erg trots zĳn.
Het is mooie promotie van onze fokkerĳ. En wĳ kunnen toch niet de resultaten halen die deze bedrĳven boeken. Wĳ
zetten thuis alleen het werk van 125
koeien rond.’

De fokker verkocht Galys-Vray als verse
vaars op de Franse keuring Space naar
Zwitserland en Ashlynvray werd als
tweedekalfskoe aan het Spaanse Ponderosa verkocht. Op de vraag of Bichon EKsucces verwacht had, antwoordt hĳ: ‘Er
waren speculaties en daarmee krĳg je
verwachtingen, maar het moet altĳd
nog maar gebeuren’. Een voorkeur heeft
Bichon ook: ‘Persoonlĳk hecht ik het
meest aan Ashlynvray. Maar dat is puur
een gevoel, omdat ze drie jaar geleden
ook al reservekampioene was. En met de
moeder van Ashlynvray hebben we zelf
aan het EK deelgenomen, in Verona. Al
met al is het een geweldige dag.’

DU Louvion Hawai (v. Ladd P) voert de rubriek aan en wint later de juniorentitel

te voorspellen was de kampioene niet,
want als er één koe was die melktype en
balans op de gewenste manier combineerde, dan was het Heline van Rabin Patrick
en Al.Be.Ro uit het Franse Carentoir wel.
De gitzwarte Cheliosdochter was in frame
en type niet te kloppen. Ze troefde de erg
lang geuierde, maar iets vanuit het kruis
bewegende Dorri Stanleycup White (v. Stanleycup) van Errera Holsteins en Corte di
Dorri uit het Italiaanse Mantova af.

Nationaal kampioenes
Al vóór aanvang van het EK stond vast dat
er een nieuwe Europees kampioene bĳ
zwartbont zou komen. Decrausaz Iron
O’Kalibra was tenslotte niet aangemeld.
Maar aan vermaarde showkoeien geen
gebrek in Colmar. Zo waren er meerdere
nationaal kampioenen opgegeven. Wat te
denken van de krachtig gebouwde en nog
altĳd sterk geuierde Duitse kampioene
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Lady Gaga (v. Modest) of de bĳzonder fraai
geuierde en lange Zwitserse kampioene
Galys-Vray (v. Atwood)? Dan was er ook
nog de reservekampioene van EK 2013, de
Spaanse Goldwyndochter Ashlynvray.
En dat allemaal in de oudste rubriek,
waar ook ‘onze’ NRM-kampioene BonsHolsteins Koba 191 mocht aanschuiven. De
Jasperdochter van Bons stak met haar imposante middenhand en fĳne kwaliteitsvel in een niet eerder vertoonde vorm.
Maar met een vĳfde plek moest Koba wel
haar meerdere erkennen in bĳvoorbeeld
Ashlynvray en Laly Gaga, die respectievelĳk 1a en 1b werden.
In de middelste rubriek oudere koeien
won de Zwitserse Galys-Vray, die vooraf
nauwelĳks werd getipt voor EK-winst, gemakkelĳk. Spannender was de uiteindelĳke finale oudere koeien, waar ook de 1a
van de jongste seniorenrubriek, de harmonische gebouwde en uitgebalanceerde

Hallow Atwood Twizzle (v. Atwood) van het
Italiaanse Allevamento Nure en Al.Be.Ro
uit Piacenza bĳ aansloot. Twizzle had
haar fans en Ashlynvray veel sympathisanten, maar in lĳn met zĳn eerdere keuzes koos Mock voor de koe met een van de
fraaist gevormde uiers van de show. Door
de combinatie met de lengte in het skelet
en de openheid van ribben, kneep Mock
een oogje dicht voor capaciteit in het
front en plaats van de draaier. ‘Als ik mĳn
ideale koe moet tekenen, ziet ze er zo uit’,
stelde Mock. De secondante van GalysVray werd haar voormalige stalgenote, de
fraai melkrĳke en best bewaarde Aslynvray. Ook in de strĳd om het algemeen
kampioenschap hield Mock het seniorenduo bĳ elkaar, waardoor de nog jeugdige
Galys-Vray ook het EK aan haar zegekar
bond en nog lang niet uitgewonnen lĳkt.
De prĳs voor beste landengroep ging echter aan Zwitserland voorbĳ. Met een nipt
verschil bekroonde gastland Frankrĳk
een goed EK-optreden.

Zwitsers oppermachtig bĳ rood
Bĳ roodbont is dominantie van Zwitserland op het EK inmiddels meer regel dan
uitzondering. Ook nu was het land met
vĳf van de acht finaleplaatsen weer oppermachtig. Verdeeld over twee leeftĳdscategoriëen streden ook vĳf Nederlandse
roodbonten mee. Een rol van betekenis
was daarvoor te hoog gegrepen. De lang
gebouwde Barendonk Emma 220 (v. Jotan)
van familie Hermanussen uit Beers maakte binnen het internationale gezelschap
nog de meeste indruk.
Rubriekswinst was er wel voor Ptit Coeur
Armani Barbotine van Roger Frossard uit
het Zwitserse Les Pommerats. De Armanidochter was stĳlvol, voorzien van een
open ribbenpartĳ en een hoge achter-
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De bĳna twaalfjarige Suard-Red Jordan Irene
(v. Jordan) prolongeert haar EK-titel

uier. Hiermee won ze al de nationale juniorentitel in Zwitserland. In Colmar moest
ze daarvoor de degens kruisen met tweedekalfskoe Du Louvion Hawai. De Franse
Ladd P-dochter van Lepoint uit Bavay was
groot en lang, niet zo gewelfd als Barbotine, maar wel voorzien van een erg breed

en sterk aangehechte uier. Hawai verwees
daardoor Barbotine naar de reservestek
en voorkwam maximale dominantie van
Zwitersland. Bĳ de oudere koeien stond
echter geen enkele maat op het land. Sterker nog, enkele roodbonte senioren zouden zich prima met de zwartbonte soortgenoten kunnen meten. Een koe waar dat
zeker voor gold, was Bopi Talent Lotanie.
De Talentdochter van Pierre Oberson en
Nicolas Savary uit Maules sprak aan in
melktype, sterke bovenbouw en fraaie
ribbenpartĳ. In de rubriek moest ze echter al de concurrentie aan met regerend
EK-kampioene Suard-Red Jordan Irene. De
Zwitserse Jordandochter van de broers
Schrago uit Middes was met haar bĳna
twaalf jaar de oudste koe van de keuring,
maar imponeerde nog altĳd met de breedste uier bĳ rood. Het Spaanse jurylid Jaume Serrabassa kon Irene niet loslaten en
vergaf haar de wat steile schouder en
weke bovenbouw. Hierdoor zorgde ze
voor een unicum door de Europese titel
oud en algemeen te prolongeren. l

Melkveehouder Frans Keurentjes
uit Hornhuizen is door het bestuur
van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina verkozen tot nieuwe voorzitter.
Medio december 2016 volgt hĳ Piet
Boer op, die vĳf jaar voorzitter was
en nu statutair aftredend en niet
herkiesbaar is.
De Groningse melkveehouder Keurentjes is sinds 2006 lid van het bestuur en de raad van commissarissen
van FrieslandCampina en wordt per
december van beide de nieuwe
voorzitter. De 59-jarige Keurentjes is
bestuurlĳk zeer ervaren. Zo is hĳ
sinds 2007 Statenlid voor het CDA
in Groningen, waar hĳ door zĳn benoeming als voorzitter van FrieslandCampina overigens mee stopt.
Daarnaast is hĳ nog lid van het algemeen bestuur van het Wadden-

Tabel 1 – Uitslag EK, de 1a’s en de Nederlandse deelnemers

rubriek rang naam
zwartbont
1
1a
1h
1j
2
1a
3
1a
1g
1i
1j
4
1a
1j
5
1a
6
1a
7
1a
1c
1i
1j
8
1a
9
1a
1n
10
1a
1e
roodbont
1
1a
1l
1m
2
1a
1k
3
1a
1i
4
1a
1j

vader

eigenaar, woonplaats (land)

Bons-Holsteins Koba 219
Bons-Holsteins Aaltje 126
Giessen Gorgeous 9
CPP Aftershock Pandora
Naomi
J.S. Lucinda
Bons-Holsteins Dikkie 183
Bons-Holsteins Koba 213
CAPJ Irana
Zandenburg Meridian Camilla
Dotti Stanleycup White
Heline
Caserini F Alexander Epica
Bons-Holsteins Ella 192
Future Dream H. Fien
Future Dream H. Darina
Hallow Atwood Twizzle
Galys-Vray
Giessen Charity 59
Ashlynvray Goldwyn
Bons-Holsteins Koba 191

Lauthority
Shadow
McCutchen
Aftershock
Yorick
Meridian
Lauthority
Windbrook
Numero Uno
Meridian
Stanleycup
Chelios
Alexander
Seaver
Sid
Snowman
Atwood
Atwood
Atwood
Goldwyn
Jasper

Bons-Holsteins, Ottoland (Nederland)
Bons-Holsteins, Ottoland (Nederland)
T. van Vliet, Nieuwlande (Nederland)
Currat-Papaux-Piller, Les Ecasseys (Zwitserland)
Ulrich Kopf, Mäder (Oostenrĳk)
vof Jongsteins, Hoogblokland
Bons-Holsteins, Ottoland (Nederland)
Bons-Holsteins, Ottoland (Nederland)
Cabon, Plourin (Frankrĳk)
Sommers melkveehouderĳ, Elsendorp
Errera Holsteins en Corte di Dotti, Mantova (Italië)
Rabin Patrick en Al.Be.Ro, Carentoir (Frankrĳk)
Errera Holsteins en Eredi Caserini, Mantova (Italië)
Bons-Holsteins, Ottoland (Nederland)
Future Dream Holsteins, Avenhorn (Nederland)
Future Dream Holsteins, Avenhorn (Nederland)
Allevamento Nure, Al.Be.Ro en Jones, Piacenza (Italië)
Junker, Staub en Al.Be.Ro, Iffwil (Zwitserland)
T. van Vliet, Nieuwlande (Nederland)
Ponderosa Holsteins en Al.Be.Ro, Lleida (Spanje)
Bons-Holsteins, Ottoland (Nederland)

Ptit Coeur Armani Barbotine
Bonhill Warsa 89
Dol’s Odeline 2
Du Louvion Hawai
Bossink Jacoba 19
Les Ponts Diploma Galante
Barendonk Emma 220
Suard-Red Jordan Irene
Zeedieker Roseanna-red

Armani
Acme
Big Apple
Ladd P
Pleasure
Diploma
Jotan
Jordan
Advent

Roger Frossard, Les Pommerats (Zwitserland)
Bonhill Holsteins, Kessel (Nederland)
mts. Eggerink, Wierden (Nederland)
Lepoint, Bavay (Frankrĳk)
Van der Kolk, Wierden
Claude Dumas, Vaulruz (Zwitserland)
Barendonk Holsteins, Beers (Nederland
gebr. Schrago, Middes (Zwitserland)
Future Dream Holsteins, Avenhorn (Nederland)

Frans Keurentjes

Dirk Ryckaert

fonds en lid van de Grondkamer
Noord. Keurentjes is ook voorzitter
geweest van de Nederlandse tak
van European Dairy Farmers.
Tĳdens de ledenraad van 14 juni is
melkveehouder Erwin Wunnekink
uit het Gelderse Haarlo verkozen tot
vicevoorzitter. Hĳ volgt in december
Jan Keĳsers op, die in 2017 aftredend en niet herkiesbaar is.
Dirk Ryckaert (42) wordt de nieuwe voorzitter van de Belgische zuivelcoöperatie Milcobel. De melkveehouder uit Dikkelvenne neemt
het stokje over van Guido Veys, die
vanaf de start van de zuivelcoöperatie in 2005 voorzitter was. Ryckaert maakt nu nog deel uit van de
sectorvakgroep Melkvee van Boerenbond.
Daarnaast is hĳ op dit moment lid
van de raad van commissarissen van
CRV en voorzitter van de raad van
bestuur van VRV.
Milcobel is de grootste zuivelcoöperatie van België. Het bedrĳf ontvangt melk van 2687 leden-leveraars en verwerkt op jaarbasis 1,225
miljard liter melk.
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