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Vier van de zes titels en het algemeen kampioenschap prooi voor familie Bons

Gouden rentree voor Bons
De HHH-show bleek de gewenste plek om de fosfaatdiscussie en
de lage melkprĳs even te vergeten. Het publiek kwam dan ook

Esmeralda. Met dit tweetal kreeg de
HHH-show hetzelfde kampioensduo als
fokveedag Hoornaar.

weer massaal richting Zwolle om de 400 opgegeven dieren te

Kleindochter O’Kalibra

zien. Bĳ zwart won NRM-kampioene Koba 191 met overmacht.
tekst Florus Pellikaan

T

wee edities hadden de melkveehouders Nico en Lianne Bons niet meegedaan aan de HHH-show in Zwolle. Beide
keren was een aanstaande deelname
aan een buitenlandse keuring de reden,
waarvan afgelopen jaar het EK. Tĳdens
het in Colmar gehouden Europees kampioenschap was Bons-Holsteins de reden
dat het massaal meegereisde Nederlandse publiek met een voldaan gevoel huiswaarts keerde. Door deze stal haalden
‘we’ tenslotte een 1a- en een 1c-plek en
streden ‘we’ mee om de vaarzentitel.
In Zwolle beleefde Bons de comeback op
een grote Nederlandse show. De supporters werden tegenstanders, maar met de
EK-deelneemsters in de gelederen beleefde Bons een erg succesvolle deelname.

Veel af te dingen op de dominantie van
Bons was er niet. Neem bĳvoorbeeld
Bons-Holsteins Koba 219. De Lauthoritydochter die tĳdens het EK mocht ruiken
aan de vaarzentitel, was sindsdien fraai
doorontwikkeld. Het gelĳnde frame, de
opengebouwde ribbenpartĳ, maar vooral de ongekend lange en vaste vooruier
spraken tot de verbeelding. Direct in
de rubriek ontmoette ze haar sterkste
opponent: JK DG Esmeralda van Jan Kolff
uit Woudrichem en Diamond Genetics.
De ruim ontwikkelde Doormandochter,
die ook deel uitmaakte van de dochtergroep, was voorzien van een ondiepe
uier en een aansprekende jeugdvorm.
Maar in verhoudingen in het frame was
Koba duidelĳk een maatje te groot voor

De strĳd om de eervolle vermelding was
bĳ de vaarzen nog het spannendst. Vanuit de jongste rubriek plaatste HC O Kadabra (v. Goldwyn) van Gerrit Kerssies en
Clementine Ottink uit Drĳber zich voor
de ﬁnale. De kleindochter van voormalig
EK-kampioene O’Kalibra straalde een
mals type uit, was sterk van boven en
voorzien van een vast aangehechte uier.
Ook V Zwaantje 92 (v. Atwood) van familie
Van de Ploeg uit Warga deed een gooi
naar het brons. Ze was niet alleen ruim
ontwikkeld, maar ook nog eens fraai in
verhouding. Al in de rubriek verweet de
Amerikaanse jury haar echter onvoldoende vulling in de achteruier, waardoor ze de wat meer volwassen Matje 59
(v. Bradnick) van Jan en Hanneke Ton uit
De Punt voor zich moest dulden. Matje
was voorzien van een wat royale, maar
hoge uier met een puike ophangband.
Vanwege meer bodemvrĳheid van de
uier ging de winst in de oudste rubriek
naar Future Dream H. Dayannie. De Obser-

Het Amerikaanse jurylid Brian Behnke in actie om een van de middenklasserubrieken op volgorde te zetten
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Bons-Holsteins Aaltje 114 (v. Lauthority),
kampioene midden
Productie: 2.06 442 15.738 4,04 3,59 lw 131

Bons-Holsteins Koba 191 (v. Jasper), algemeen kampioene
Productie: 3.10 394 16.290 4,22 3,44 lw 125

verdochter van Jacob Wĳnker en Ina van
Ark uit Avenhorn was niet de grootste,
maar wel voorzien van foutloze overgangen en daarnaast een erg brede en ondiepe, maar een fractie gladde uier. De
eervolle vermelding ging uiteindelĳk
vanwege een surplus aan openheid naar
Kadabra, boven Dayannie.
In de ruim bezette middenklasse verwierf Southland Sweet Lady zich een plaats
in de ﬁnale. De steil gebeende dochter
van Big Winner van familie Van Beek uit
Teteringen had dat te danken aan haar
fraaie melkskelet en brede uier. Ook de
gemiddeld ontwikkelde, maar spĳkerharde en opengebouwde Giessen Cinderella
79 (v. Atwood) van Theo van Vliet uit
Nieuwlande schaarde zich overtuigend
bĳ de beste zes.

Halfzus Browning
De kwaliteiten van Sweet Lady en Cinderella ten spĳt, daar was toch weer een
koe van Bons: Bons-Holsteins Ella 192. De
Seaverdochter reikte in Colmar tot de 1cpositie en imponeerde ook nu met haar
diepe ribbenpartĳ. Hoewel goed voor de
rubriekswinst en de uiteindelĳke eervolle vermelding, maakte Larisa (v. Snowman) van Willem en Jaap Hoeksma uit
Westergeest het haar nog knap lastig.
Larisa had de betere uier en dan vooral
op de onderdelen balans en ophangband.
Overgebleven in de strĳd om het eremetaal was een pupil van de kersverse fokkers van het jaar: Dick, Anneke en Wim
de Jong. Wie anders dan een Rita vertegenwoordigde de fokstal uit Buren, en
wel een Danillohalfzus van fokstier
Browning. Willem’s Hoeve Rita 9863 (v. Da-

nillo) was lang gebouwd en een messcherpe ophangband zorgde ervoor dat
ze de melk in haar brede uier gemakkelĳk droeg. Uit de hoge hoed van BonsHolsteins kwam echter nog een pupil en
wel een debutant op een grote keuring:
Bons-Holsteins Aaltje 114. De Lauthoritydochter was met name in frame- en typekenmerken als kracht in de bovenbouw
en openheid sterk. In uier was ze niet zo
lang als haar halfzus Koba 219, maar in
combinatie met veel kwaliteit in beenwerk werd ze bekroond tot kampioene.

Friese kampioene kranig
Het massaal naar Zwolle afgereisde publiek, dat de dagelĳkse sores van een
lage melkprĳs en de fosfaatdiscussie
even verruilde voor een dag fraaie koeien kĳken, zag bĳ zwartbont oud een
beperkte deelname. Datzelfde gold voor
de bedrĳfsgroepencompetitie, die slechts
drie deelnemers kende, in tegenstelling
tot een achttal bĳ rood.
De competitie bĳ zwart werd, niet verrassend, gewonnen door Bons. Met drie
van de zes ﬁnalekoeien domineerde de
stal ook de seniorenﬁnale. Onder andere
de ruim ontwikkelde, maar wat minder
breed geuierde K D Doetje 89 (v. Goldwyn)
van familie Kooiker uit Nĳ Beets moest
haar hoofd buigen voor de Bonskoeien.
De spĳkerhard en fĳn gebouwde Drouner
Ria 1038 (v. Scooby-Duu) van Harm en Karin Albring uit Drouwenermond beleefde na haar reservetitel van vorig jaar een
geslaagde comeback. Met een breed gevulde uier en een nog betere keuringsconditie kwam Ria sterk voor de dag. Ze
kon de ruim gebouwde en duidelĳk jon-

Bons-Holsteins Koba 219 (v. Lauthority),
kampioene vaarzen
Vsp. prod.: 2.01 305 10.521 3,77 3,33 lw 117

gere Bons-Holsteins Koba 202 (v. Jasper) van
Bons aan, maar daar stokte dan ook het
kunnen van Ria.
De koe die de overgebleven twee Bonspupillen het dichtst benaderde, was de
algemeen kampioene van Veekeuring
Fryslân: Djura. De Alexanderdochter van
Pieter en Wietske Talsma uit Warga
weerde zich kranig met haar balansrĳke
frame, fraaie upstanding en hoge achteruier. Ze miste alleen de laatste vrouwelĳkheid die de fraai uitgediepte Bons-Holsteins Ella 186 (v. Laurin) wel had en die
daardoor ook de reservetitel pakte.
En het seniorenkampioenschap? Dat
was van meet af aan voorbestemd voor
de heersend NRM-kampioene Bons-Holsteins Koba 191. Het kritisch bekĳken van
de Jasperdochter toverde bĳ de verder
uiterst gedisciplineerd keurende Behnke
een glimlach om de mond. De fĳntypische stĳl, de fraaie verhoudingen, de
hoog opgehangen uier en de zekere tred
van de oudste zwartbonte koe van de
keuring spraken tot de verbeelding. Na
het seniorenkampioenschap bond Koba
zonder krachtinspanning ook het algemeen kampioenschap aan haar zegekar.
De vraag die meteen rees: zou ze na nog
een keer kalven haar vorm kunnen behouden richting de NRM volgend jaar? l
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