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?

KAMPIOENE MIDDEN ZWARTBONT

RESERVEKAMPIOENE MIDDEN ZWARTBONT

B O N S - H O L S T E I N S D I K K I E 1 8 3 ( V. L A U T H O R I T Y )

H I LTJ E 1 5 7 9 ( V. S H A D O W )

Nico Bons:
‘Dikkie was veel meer dan

Ronnie Altenburg:
‘Bij Hiltje viel alles op dat

‘Het commentaar van NRM-jurylid Jos Knoef kon ik enorm waarderen.
Hij meldde dat koeien van hem niet zo groot hoeven te zijn, maar dat
Dikkie 183 oprecht de rubriekswinst verdiende vanwege de kwaliteit
in de achteruier en het geweldig sterke beenwerk.’ Nico Bons heeft
het behalen van het middenklassekampioenschap van zijn BonsHolsteins Dikkie 183 (v. Lauthority) nog helder op het netvlies. ‘Dikkie
is altijd een van mijn favoriete koeien geweest, ook al was ze vanwege haar formaat eigenlijk meer een koe om te tonen op buitenlandse keuringen. Maar ze was veel meer dan groot; ze had ook
balans in het frame en bezat een fantastische uier.’
Met 171 centimeter op kruishoogte stak Dikkie letterlijk boven vele
koeien uit en was ze ook Japanse NRM-bezoekers opgevallen. Zij
kochten de embryo’s van twee et-sessies van Dikkie met de stier
Unix en zelf hield Bons nog drie drachtigheden over van de tweedekeusembryo’s. Hij hoopt intens dat dat nog nafok oplevert, want helaas liep Dikkie eind vorig jaar een blessure op. ‘We hebben haar
moeten afvoeren’, vertelt Bons spijtig. ‘We hebben geen vrouwelijke
nakomelingen, maar ze heeft wel een apart beste stier gehad van
Unix en daarom maakten we die combinatie opnieuw. Het is echt
duimen dat de drachtigheden een koekalf opleveren, anders loopt
deze tak van de Dikkiefamilie dood. Dat zou eeuwig jammer zijn.’
In de finale om het dagkampioenschap ging Dikkie de strijd aan met
stalgenote Bons-Holsteins Ella 158 (v. Mailing). De seniorenkampioene
Ella won, maar Nico Bons had zelf Dikkie die eer gegund. ‘Ik snap de
keus om “de Mailing” kampioen te maken gezien haar leeftijd en de
vorm van die dag. Maar een algemeen kampioen moet in mijn ogen
een koe zijn waar je ’s nachts nog van droomt of een koe waarvan je
bij het voorbijlopen je hoofd nog eens omdraait en denkt: wauw, dat
is een aansprekende koe. Dikkie 183 was in mijn ogen echt zo’n koe.’

Een dag voor het behalen van het reservekampioenschap in de
zwartbontmiddenklasse liep Hiltje 1579 nog gewoon tussen haar
andere 200 koppelgenoten. De Shadowdochter van Ronnie, Sjoukje
en Jan Altenburg uit Koufurderrige houdt van routine en is het liefst in
haar eigen stal. ‘We hebben keuringskoeien wel eens apart gehouden, maar bij ons werkt dat niet. Dan staan ze maar te kijken aan het
voerhek, ze willen gewoon terug bij de rest van het koppel’, zo vertelt
Sjoukje. Ze herinnert zich het verrassende succes van Hiltje op de
NRM nog heel goed. ‘We kregen felicitaties van alle kanten. We hebben een week lang gebak gegeten.’
Ronnie zag dat Hiltje gedurende de dag steeds beter werd, maar dat
ging niet vanzelf. ‘Hiltje wilde eerst niet vreten, ze had heimwee. We
hebben toen een zak aardappelen gekocht in de winkel naast de
IJsselhallen en toen begon ze eindelijk te vreten. Vanaf dat moment
leek alles op zijn plek te vallen.’
Hiltje moet in september afkalven van de stier Douglas. Deelname
aan de NRM zit er dit jaar dan ook niet in. Maar Ronnie hoopt haar
wel aan te melden voor de Fryslânshow of wellicht de HHH-show.
‘Misschien wel samen met haar dochters. We hebben een melkgevende dochter van Charityman en een Estatevaars die bijna moet
kalven. Haar laatste kalf is een Doormandochter en zij ziet er ook
goed uit.’ Volgens Ronnie is Hiltje zelf nog langer en fraaier geworden. ‘Vorig jaar namen we haar nog op het laatste moment mee naar
de keuring in Balk. Eigenlijk wilde ik het niet, ik vond het te warm voor
haar, maar onze dochter Janneke was vastbesloten dat Hiltje mee
moest. Toen hebben we haar ’s avonds om half elf nog geschoren en
gewassen en werd ze de volgende dag ook nog eens kampioen. Als
we er een koe netjes klaar voor maken, sta ik er soms ook versteld
van wat voor beste koeien we in de stal hebben.’
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