KEURING WINTERSHOW FVZH

Geen maat op Koba 219
De families Bons en Kolff waren succesvol tijdens
de jubilerende FVZH-wintershow in Noordeloos.
Lauthoritydochter Bons-Holsteins Koba 219 breidde
er haar toch al mooie palmares verder uit.
TEKST JAAP VAN DER KNAAP BEKIJK DE FILM OP VEETEELT.NL

‘H

ier staan twee koeien die de
internationale confrontatie aankunnen.’ Daarmee zei de Zwitserse jury Marcus Gerber geen woord te
veel over de kampioenen van de middenklasse van de jubilerende FVZH-winterkeuring in Noordeloos. Met overmacht trok
Bons-Holsteins Koba 219 de zege naar zich
toe. De bekende Lauthoritydochter van
Nico en Lianne Bons uit Ottoland won vorig
jaar al de NRM (als vaars) en de HHH-show
(als tweedekalfskoe) en is met haar imponerende uier en glasharde botkwaliteit
klaar voor een internationaal avontuur.
Gerber prees ook de sterke JK DG Esmeralda
(v. Doorman) van Jan Kolff, die dankzĳ haar
hoge achteruier en krachtige voorkomen
de reservetitel in de middenklasse opeiste.
In Noordeloos ging menigmaal een gebalde
vuist in de lucht bĳ het bekendmaken van

de kampioenen. Zo was begeleider Niels de
Groot oprecht blĳ met de vaarzentitel voor
zĳn Jansje 620. De solide, breed geuierde
Cheliosdochter van de familie De Groot uit
Everdingen was krachtiger in de voorhand
dan de diepgeribde DG JK Eder Edrea (v. Commander). De Commanderdochter van Kolff
kreeg dankzĳ haar jeugd en melktype de
reserveplaats. De breed geuierde M.H. Cinderella 69 (v. Bradnick) van Merwehoeve De
Groot uit Herwĳnen eindigde op drietal.

Jansje 620 (v. Chelios), kampioene jong
Productie: 2.07 42 1.494 4,02 3,53 lw 108 l.l.

Vooruier maakt het verschil

Geertje 567 van Teus van Dĳk en Wouter de
Bruin uit Giessenburg was naar Noordeloos
gekomen om haar titel van vorig jaar te
verdedigen. Met haar foutloze frame en
ruime stap maakte ze zeker opnieuw kans
op de titel, al maakte HBC Atwood Jolda 7 (v.
Atwood) van Schep Holsteins het met haar

Tabel 1 – Kampioenen FVZH (algemeen kampioene vetgedrukt)

categorie

naam dier

vader

eigenaar, woonplaats

kamp. vaarzen
reservekamp. vaarzen
kamp. midden
reservekamp. midden
kampioene oud
reservekamp. oud

Jansje 620
DG JK Eder Edrea
Bons-H. Koba 219
JK DG Esmeralda
Bons-H. Aaltje 98
Geertje 567

Chelios
Commander
Lauthority
Doorman
Talent
Windbrook

fa. De Groot, Everdingen
J. Kolff, Woudrichem
Bons-Holsteins, Ottoland
J. Kolff, Woudrichem
Bons-Holsteins, Ottoland
mts. Van Dijk-de Bruin, Giessenburg

Bons-H. Koba 219 (v. Lauthority), alg. kampioene
Productie: 2.01 481 16.367 4,00 3,47 lw 133

indrukwekkende melkopdruk in de rubriek
al knap lastig. Vanuit de oudste rubriek
kwam tegenstand van de grote en enorm
lange Bons-Holsteins Aaltje 98. De vierdekalfs
Talentdochter van Bons droeg haar uier
nog ruim boven de hak en was vooral in
het linkervoorkwartier sterker dan Geertje
567. Aaltje won, Geertje kreeg de reservetitel en Jolda resteerde het brons.
En het algemeen kampioenschap, in Noordeloos de Piet Pons-prĳs genoemd? Het was
eigenlĳk een formaliteit, maar ook hier
balde Nico Bons de vuist toen zĳn Koba 219
de prĳs daarvoor in ontvangst kon nemen. l

Teus van Dijk: ‘Winst bij bedrijfsgroep was ons hoofddoel’
Ter ere van de twintigste editie van de wintershow was er een kampioenschap voor de
beste bedrijfsgroep. ‘Al jaren pleit ik voor zo’n
competitie. Een bedrijfsgroep is toch een afspiegeling van je bedrijf’, vertelt Teus van Dijk.
Uit zijn veestapel selecteerde hij met schoonzoon Wout de Bruin het winnende drietal. ‘We
waren erop gebrand een goede groep hier
neer te zetten. Winnen met de bedrijfsgroep

was ons hoofddoel vandaag.’ Van Dijk kreeg
de meeste tegenstand van de uniforme groep
van de familie Hoftijzer uit Zwartewaal. ‘Ik wist
dat we een kans maakten, maar het is meer
dan alleen maar een paar goede koeien neerzetten. Ze moeten ook goed bij elkaar passen.
Dat lukte uiteindelijk vandaag.’
Teus van Dijk (rechts op de foto)

veeteelt FEBRUARI 1 2018
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