K EUR I N G

NRM-kampioene Bons-Holsteins Koba 191 pakt dagzege in Hoornaar

Koba zorgt voor kippenvel
Ze was twee jaar geleden al de sterkste en nu won Bons-Holsteins Koba 191 opnieuw het algemeen kampioenschap in Hoornaar. Dat was niet het enige succes voor Nico en Lianne Bons.
tekst Inge van Drie

‘D
Welland Sien 2 (v. Pleasure),
kampioene roodbont jong
Prod.: 2.02 381 11.321 3,56 3,55 lw 112

Bons-Holsteins Koba 219 (v. Lauthority),
kampioene zwartbont vaarzen
Prod.: 2.01 149 6130 3,65 3,08 lw 114 l.l.

eze koe is akelig compleet. Ze is
gewoon op alle onderdelen af.’ Al
bĳ het toelichten van de plaatsing van
de oudste rubriek zwartbontkoeien gebruikte jurylid Jaap Jacobi superlatieven
toen hĳ de kopkoe beschreef. Die loftuitingen kwamen toe aan Bons-Holsteins
Koba 191, de heersend NRM-kampioene.
Dat de Jasperdochter op de 1a-positie
kwam, was voor haar eigenaren Nico en
Lianne Bons uit Ottoland op voorhand
allerminst vanzelfsprekend. Door een
coli-infectie kort voor de keuring kwam
haar deelname in gevaar, maar gelukkig
was ze net op tĳd hersteld.
Met haar fraaie type, de mooie overgangen in het skelet en haar puike uier trok
Koba als vanouds alle aandacht naar zich
toe. In de ﬁnale trof ze onder meer
Margriet 333 van de familie De Bruin uit
Giessenburg. Vooral de uier met de nauw
geplaatste spenen van de al zes keer
gekalfde Goldwyndochter imponeerde.
Toch belandde ze net naast het podium.
Margriet moest voorrang verlenen aan
een duo van Bons-Holsteins: de al eerder
genoemde Koba en stalgenote Bons-Holsteins Ella 186 (v. Laurin).
Ella was een koe met veel rek en qua
type kwam ze dicht bĳ Koba, maar in
achteruierhoogte en -breedte moest ze
haar meerdere erkennen in Koba. Daarmee was de strĳd beslist. Koba won de
titel, voor Ella was er zilver.

Rubriekswinnares in Colmar

Geertje 567 (v. Windbrook),
kampioene zwartbont midden
Prod.: 2.05 404 13.356 4,29 3,15 lw 114
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Bĳ de vaarzen vervolgden Nico en Lianne
Bons hun zegetocht. Met Bons-Holsteins
Koba 219 wonnen ze overtuigend de vaarzentitel. De Lauthoritydochter, in juni
nog rubriekswinnares op het EK in Colmar, stak er in Hoornaar met kop en
schouders bovenuit door haar lange,
vast aangehechte kwaliteitsuier, haar
droge benen en het fraaie melkskelet.
Spannender was de strĳd om de reservetitel. Daarop maakte Koba’s stalgenote

Bons-Holsteins Dikkie 183 (v. Lauthority)
kans. Dikkie was royaal ontwikkeld met
een sterke achteruier. Vanwege beter
beengebruik bleef ze de balansrĳke en
sterk geuierde JK Eder Camil (v. Galaxy)
van Jan Kolff uit Woudrichem voor.
Maar Kolff had nog een kanshebber in
de ﬁnale in de vorm van JK DG Esmeralda.
De spĳkerharde, jeugdige Doormandochter was in haar totale uierbeeld nog
net een tikje sterker dan Dikkie. Daardoor mocht Esmeralda zich als reservekampioene naast Koba 219 opstellen.

13.000 bezoekers
Het was als vanouds druk langs de ring.
Zo’n 13.000 bezoekers vonden de weg
naar Hoornaar, waar de holsteinkeuring
nog altĳd het hart van het programma
vormt. In de breedte was de middenklasse zwartbont in Hoornaar dit keer misschien wel het sterkst bezet. Het kostte
jurylid Addy Moree zichtbaar moeite om
zeven van de twaalf ﬁnalisten naar de
balie terug te sturen. De rĳzige J.S. Miss
Mette (v. Goldsun) van vof Jongsteins van
Kees de Jong uit Hoogblokland mocht
wel in de ring blĳven, net als de spĳkerharde balanskoe Bertha 370 (v. Danillo)
van Herman en Erik van Eĳl uit GrootAmmers. Maar Mette en Bertha konden
wat uier betreft niet tippen aan Brando
Bianca 37 van de familie Schakel uit
Brandwĳk. De Sanchezdochter was een
koe met veel fĳnheid en souplesse in het
beenwerk. Ze kreeg de eervolle vermelding. Haar concurrenten Geertje 567 (v.
Windbrook) van Teus van Dĳk en Wouter de Bruin uit Giessenburg en Bons-Holsteins Ella 192 (v. Seaver) van Bons waren
letterlĳk en ﬁguurlĳk een maatje te
groot. Geertje en Ella waren aan elkaar
gewaagd. Ella beschikte over de diepste
middenhand en etaleerde een mooie ribwelving. Geertje was in de bovenbouw
sterker, oogde jeugdiger en beschikte
over een iets langere uier. Uiteindelĳk
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tikte Moree Geertje als eerste
aan. De Windbrookdochter
voorkwam zo een trilogie
in de zwartbontkeuring van
Bons, die wel de beste bedrĳfsgroep op zĳn naam
schreef. Ella pakte, net als
haar halfzus Ella 186 bĳ de
senioren, de reservetitel.
Bons pakte alsnog een derde individuele kampioenstitel bĳ roodbont. Want BonsHolsteins Aaltje 94 (v. Talent)
was in vorm. Met haar sterke
frame en prachtige uier stak
ze bĳ de oudere koeien de
kampioene van 2015, Melkweg
Sabina 3 (v. Fidelity), de loef af.
De koe van Kees Romĳn en
Cora Schep uit Langerak legde wel beslag op de reservetitel. Vanwege haar lengte en
hoog aangehechte uier bleef
ze in de ﬁnale de niet al te
grote, maar wel ĳzersterk
stappende en balansrĳke Nelly
355 (v. Kian) van de familie
Van Zessen uit Lexmond voor.
Bĳ de jonge roodbontkoeien
viel Johanna 51 van de familie
Pellikaan uit Meerkerk net
buiten de prĳzen, al maakte de fraaitypische Norwindochter wel deel uit van
de winnende bedrĳfsgroep.
Wat achteruierhoogte betreft
moest Johanna al in de rubriek tweedekalfskoeien haar
meerdere erkennen in Welland Sien 2, een fraai geuierde
Pleasuredochter van Arie en
Roel van der Wel uit Hoogblokland. In de ﬁnale hield de
donkerrode Sien, die kracht
en melktype goed combineerde, ook de 1a uit de vaarzenrubriek, Jonker Martha 667
(v. Merlin) van Cees de Jong
uit Noordeloos, achter zich.
Dankzĳ haar sterke frame en
de ondiepe, vast aangehechte
uier legde Martha beslag op
de reservetitel.
Nog één titel was te vergeven: het algemeen kampioenschap. Lang hoefde de jury
daar niet over te dubben. Net
als twee jaar geleden werd
Bons-Holsteins Koba 191 winnares van de Dirk de Grootbokaal. ‘Zo’n koe wil iedereen wel op stal; daar krĳg je
gewoon kippenvel van’, zo
sloot Jaap Jacobi af. l

Zwanet Faber,
voorzitter
Blaarkopstichting:
‘Blaarkopvlees is booming...
Waarom zullen we het niet
zo noemen: blaarkophouders
mogen best met trots laten
zien waar ze mee bezig zĳn en
vol overtuiging spreken over
de producten die ze van hun
blaarkoppen vermarkten.’ (Bl)

Sietske Hilhorst-Elzinga,
melkveehoudster te Een:
‘We krĳgen kinderen op het
erf die het eng vinden om in
het grasland te staan; al die
ruimte vinden ze bedreigend.
Sommigen weten niet dat de
melk die ze drinken van een
koe afkomstig is. Daar is werk
aan de winkel.’ (Pn)

Elbert Dĳkgraaf,
Tweede Kamerlid voor
de SGP:
‘Als boeren uitgeknepen worden, blĳft dat niet zonder gevolgen voor de dieren en de
omgeving.’(NO)

ze verantwoordelĳk zĳn voor
wat er bĳ de boeren in de stal
loopt. Dat bewustzĳn moet veel
groter worden, ze zullen moeten accepteren dat ze geduld
moeten hebben met stieren.’
(Mv)

Henk Hulsman,
hobbyboer en buitenmelker
te Kockengen:
‘Mĳn roodbonte mrĳ-koeien
worden zeven à acht jaar oud.
Maar ik heb er ook wel tussen
lopen van tien jaar, ik ga zo lang
mogelĳk met ze door. Als ik de
koe niet meer met kalf kan krĳgen is het op. Ik weid ze eerst
nog even af, daarna gaan ze
voor de slacht.’ (Ll)

Hessel Bouma,
voormalig melkveehouder
te Tirns:
‘Een mrĳ-koe in Friesland is
niet biologisch. Wĳ hadden ons
eigen roodbonte Friese stamboekvee en die beschikten over
heel aparte genen en die moeten we bewaren.’ (Ph)

Marius Aalberts,
melkveehouder te Lalendorf:
‘Ik ga naar de HHH-show en de
NRM om goede koeien te zien
en om mensen te treffen. Keuringen hebben zeker ook een
sociale functie. En je hoort er
van alles. Over koeien en achtergronden van stieren.’ (Hp)

René de Jong,
melkveehouder te
Molenschot:
‘We wonen in een zeeklimaat
met 70 procent vochtige dagen en veel temperatuurswisselingen. Dit vraagt het nodige
weerstands- en aanpassingsvermogen. Om die reden gebruiken we graag stieren met
bespiering en uit landen met
een zeeklimaat, zoals Duitsland en Nederland.’ (Hp)

Fedde van der Meer,
melkveehouder te
Nieuw-Buinen:
‘De fokkerĳwereld is zich er
niet van bewust wat voor verantwoordelĳkheid ze eigenlĳk
heeft. Ze hebben niet door dat

Wietse-Cor Faber,
melkveehouder te
Wĳnjewoude:
‘Voor mĳ hoeft een koe op haar
top niet meer dan 50 kg melk
per dag te geven. Ik heb liever
dat onze koeien hun topproducties lang volhouden, dan
dat ze gigantisch pieken. Daarbĳ neem ik een langere tussenkalftĳd graag voor lief.’ (Hp)

Jan Huitema,
lid van het Europees
parlement:
‘De Nederlandse melkveehouderĳ heeft absoluut toekomst.
Nederland heeft keer op keer
laten zien met oplossingen te
komen door zĳn ondernemerschap, samenwerking en innovatiekracht.’ (NO)

Ruud Huirne,
directeur Rabobank:
‘De Nederlandse melkveehouderĳ is ten opzichte van andere
landen een enorm sterke en
concurrerende sector. Het zou
zonde zĳn als dat nu tot stilstand komt.’ (NO)

Kees Romĳn,
voorzitter vakgroep
Melkveehouderĳ LTO:
‘Veel van de huidige problemen, zoals de fosfaatproblematiek, zĳn op te lossen en dan
heeft de melkveehouderĳ een
prachtige toekomst. De internationale perspectieven zĳn geweldig goed.’ (NO)

Lars van Loenhout,
melkveehouder te
Prinsenbeek:
‘Het doel is om zoveel mogelĳk
keuringskoeien te hebben. Ooit
willen we de NRM-kampioene
leveren. Maar iedere koe moet
zich eerst op stal met haar melkgift bewĳzen. Want met melk
verdienen we onze boterham.’
(NO)

Tjalco de Witte,
melkveehouder te Oosthem:
‘De verteerbaarheid van het
roomĳs is uniek, dat komt door
de melk van de lakenvelders. Je
merkt het verschil bĳ het eten
van het ĳs. Je raakt niet snel verzadigd.’ (Bo)

Bronnen: de Blaarkop (Bl), Puur natuur (Pn), Nieuwe Oogst (NO), Hi plus! (Hp), Melkvee (Mv), Landleven (Ll), Phryso (Ph),
Boerderĳ (Bo)
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