KAMPIOENEN IN DE KIJKER
Op weg naar de NRM van 2019 blikt Veeteelt terug op de vijftiende NRM in
2017. 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?

ALGEMEEN KAMPIOENE ZWARTBONT

RESERVEKAMPIOENE SENIOREN ZWARTBONT

BONS-HOLSTEINS ELLA 158

JIMM. HOLSTEIN HELLEN 589

Nico Bons:

John de Vries:

Hij valt maar direct met de deur in huis. ‘Bons-Holsteins Ella 158 gaat
haar algemeen kampioenschap niet verdedigen’, zo vertelt Nico Bons
uit Ottoland. ‘We hebben 45 koeien met het oog op het EK en de
NRM laten kalven, maar met Ella is dat niet gelukt. We hebben van
alles geprobeerd; van embryo tot jerseystier, maar helaas.’ Toen
bleek dat de tijd tot de grote keuringen te kort werd voor de met 94
punten ingeschreven Mailingdochter, is Bons haar gaan spoelen.
‘Showen en spoelen gaan voor ons niet samen. Daarnaast moet een
showkoe bewezen hebben dat ze goed fokt voor we haar gaan
spoelen.’ Voor Ella is dat criterium geen enkel probleem. Ze bracht al
drie melkgevende dochters, die Bons allemaal kwalificeert als ‘showtoppers’. Haar met 92 punten ingeschreven Seaverdochter Ella 192
werd op het EK in 2016 derde in haar rubriek en Laurindochter Ella
186, ook met 92 punten, werd reservekampioene op de HHH-show.
Zelden was de emotie bij Nico Bons zo duidelijk aanwezig als toen
Ella 158 op NRM 2017 het algemeen kampioenschap won. ‘Ze hield
aan haar kalving zes maanden voor die NRM een baarmoederbloeding over. Ze is vijf weken op sterven na dood geweest. We hebben
twee keer een bloedtransfusie gedaan en zijn met elkaar diep gegaan om deze koe te redden’, vertelt Bons. ‘Maar het is gelukt en ze
is ook nog eens onze enige koe die algemeen kampioene is geworden op de NRM, HHH én Nacht van de Holstein.’
Een echte showdiva is Ella 158 nooit geweest. ‘Ze doet graag haar
eigen ding en houdt niet van keuringsschema’s. Het is bij haar altijd
spannend geweest op de keuringsdag.’ Ondanks haar leeftijd van
13 jaar, is Ella 158 wat Bons betreft nog niet aan het einde van haar
showcarrière. ‘Met haar ribben tot aan de grond en haar magnifieke
uier zou ik haar nog graag één keer op een groot podium laten zien.
Maar daarvoor moet ze nog een keer kalven, dat is nu prioriteit.’

Een beter moment om melkveehouder John de Vries uit Boijl te vragen naar Jimm. Holstein Hellen 589 is nauwelijks denkbaar. ‘We hebben vorige week gebak gegeten, ze is na een lange lijst met veel
spoelen weer drachtig. In december komt ze zonder bijzonderheden
als honderdtonner naar de HHH-show’, klinkt John de Vries vastberaden over de met 94 punten ingeschreven Shottledochter. ‘Ze moet
nu in haar vierde lijst nog 1800 liter melk produceren om de 100 ton
vol te maken en ze heeft intussen ook al 150 embryo’s gebracht.’
De met 94 punten ingeschreven Hellen won op de NRM van 2012 het
algemeen kampioenschap en maakte in 2017, net als haar baas, een
succesvolle rentree op het nationale podium. Spannend hoe de
comeback zou aflopen vond De Vries het niet. ‘Ik ga heel anders naar
keuringen dan vijf jaar geleden. Ik neem koeien mee die ikzelf goed
vind en de uitslag is maar het oordeel van een jury. Ik hoop dat het
publiek een keuring ook op zijn eigen manier beleeft. Dat het geniet
van koeien die langskomen en daar zelf de beste uitpikt.’ Juist vanuit
die gedachte wil De Vries Hellen in december weer tonen op de
HHH-show. Misschien nog wel vergezeld van haar moeder, die inmiddels 135.000 kilo melk heeft gegeven en met 93 punten is ingeschreven. ‘Deze koeien hebben zoveel kwaliteit, ze verdienen het. Het
past ook bij de emotie waarmee ik boer ben.’ Volgens De Vries vormen de Hellens een koefamilie die altijd overloopt van kwaliteit. ‘Ook
als je een keer een mindere combinatie hebt gemaakt, dan nog verrast het resultaat je.’ De Vries spoelde Hellen 589 onder andere met
Chelios, Malki, Mascol en Berico, maar verkocht ook veel embryo’s.
Ondanks haar huidige levensproductie en negenjarige leeftijd, steekt
Hellen volgens De Vries nog altijd in een puike vorm. ‘Het is gewoon
een heel slimme koe die de drukte ontloopt en haar eigen ding doet.
Daarmee kan een koe oud worden.’
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