KAMPIOENEN IN DE KIJKER
Op weg naar de NRM van 2017 blikt Veeteelt terug op de veertiende NRM in
2014. In de komende nummers aandacht voor de (reserve)kampioenen van
toen. Wie wonnen er, hoe is het deze koeien sindsdien vergaan en gaan ze
hun titel verdedigen?

MIDDENKAMPIOENE ZWARTBONT

RESERVEKAMPIOENE MIDDEN ZWARTBONT

BONS-HOLSTEINS KOBA 195

PRAIRIE HOEVE HENDRIKA 39

Nico Bons:
‘Spoelen en keuren gaan
helaas niet samen’

Alex Verwaijen:
‘We wisten niet hoe hoog
we moesten springen’

Verrast, dat was Nico Bons door het middenkampioenschap van
Bons-Holsteins Koba 195 (v. Jasper). ‘Als de NRM een keuring zonder
voorselectie was geweest, zouden we haar op het laatste moment
nog thuis hebben gelaten. Ze was twaalf maanden aan de melk en de
productie was niet super meer.’ Als ‘minste’ koe in de equipe van Bons
‘groeide’ ze echter in de show. ‘Een uur voor de keuring gaven mijn
cowfitter en ik elkaar een knipoog en zonder iets te zeggen wisten
we beiden dat het goed zat.’ De jury beschreef Koba als ‘a beautiful
woman’ en ze haalde met overtuiging de middentitel binnen.
De fokker uit Ottoland noemt haar steevast ‘de bonte Jasper’ en onderscheidt haar zo van volle zus en algemeen NRM-kampioene Koba
191: ‘de zwarte Jasper’. Zijn enthousiasme voor ‘de bonte Jasper in
topvorm’ heeft Bons nooit onder stoelen of banken gestoken. ‘Ik heb
wel eens gedacht dat ze beter zou worden dan haar zus. Ze had al
op jonge leeftijd een fractie meer frame en een langere vooruier.’
Hoewel Koba 195 zich fraai doorontwikkelde, is ze voor de komende
NRM niet opgegeven. ‘Tegen de zwarte Jasper en Mailingdochter Ella
158 – de NRM-reservekampioene oud in 2014 – heeft ze geen schijn
van kans. We hebben veertien dieren opgegeven en willen maximaal
met acht of negen dieren gaan. Het heeft geen zin om dan een hele
groep oude koeien mee te nemen.’ Daarnaast speelde mee dat er
vanuit het buitenland steeds meer interesse kwam voor embryo’s uit
de Kobafamilie, waar ook EK-rubriekswinnares Bons-Holsteins Koba
219 (v. Lauthority) uit stamt. ‘En spoelen en keuren gaan helaas niet
samen. Toen haar eerste Siddochter direct met 88 punten werd ingeschreven, hebben we de bonte Jasper gekozen om te gaan spoelen.’
Vorig jaar leverde Koba 195 over twee spoelingen al 37 embryo’s van
Goldwyn, dit jaar in de eerste spoeling 17. Later volgen mogelijk nog
embryo’s van Doorman en de schaars beschikbare Milehigh.

‘Jarenlang heb ik gezegd pas te stoppen met boeren na het winnen
van een NRM-kampioenschap. Hendrika 39 werd dan wel reservekampioene, maar achter Nico Bons voelde dat als kampioene.’
Aan het woord is Alex Verwaijen uit Beilen die afgelopen 1 maart op
63-jarige leeftijd met het melkveebedrijf stopte. Vol trots vertelt hij
over wat nog altijd voelt als ‘zijn’ gitzwarte Goldwyndochter.
Verwaijen nam in 2014 met twee koeien deel aan de NRM, waaronder
Prairie Hoeve Hendrika 39. ‘In 2012 was ze op de NRM al bij de beste
vijf geëindigd. Toen ze begin 2014 kampioene op de Drentse wintershow werd, hebben we richting de NRM alles uit de kast gehaald om
haar er maximaal voor te krijgen.’ De 1a-positie maakte Verwaijen al
enorm trots en hij weet zich het commentaar dat de ragfijne Hendrika
van het Ierse jurylid Paul Hannan kreeg, nog exact te herinneren. ‘Hij
vergeleek haar met goede wijn. Hoe meer je ervan proeft, hoe beter
het gaat smaken.’ Uiteindelijk werd Hendrika ook nog als reservekampioene aangewezen. ‘We wisten aan de zijlijn niet hoe hoog we
moesten springen en voelden ons de koning te rijk. Kampioen worden met een eigengefokte koe geeft extra eergevoel.’
Hendrika 39 was een van de laatste koeien die Verwaijen verkocht
en ze heeft bij maatschap Koning in Stompetoren een nieuwe plek
gekregen. De oudmelkte showvedette is voor de zesde keer drachtig, maar zal dit jaar niet op de NRM verschijnen. Een Contrastdochter
van haar won afgelopen maart het algemeen kampioenschap ongekalfde dieren op de Drentse wintershow. Verwaijen verkocht haar
kort daarna aan Harry Schuiling en heeft zelf nu nog tien pinken,
waaronder een Contrast- en een Impressiondochter van Hendrika.
‘De Impression is een fraai kalf en haar ga ik binnenkort spoelen.
Waarmee weet ik door alle verhuisperikelen nog niet, maar in ieder
geval met een echte exterieurstier. Want de liefhebberij, die blijft.’
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