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Op weg naar de NRM van 2010 blikt Veeteelt terug op de elfde NRM in 2008. In de komende nummers brengt Veeteelt de kampioenen van toen in
beeld. Wie wonnen er en hoe is het de kampioenen sindsdien vergaan?

Jan Hermanussen:
’Wilma 198 beschadigde
haar speen’
Als een van de zeven volle zussen uit Wilma 116
(v. Tulip) pakte Wilma 198 het goud tijdens het
vaarzenkampioenschap roodbont op de vorige
editie van de NRM. De Classicdochter van Jan en
Liesbeth Hermanussen uit Beers trok na een
spannende finale – waarbij de eensgezindheid
onder de juryleden ver te zoeken was – aan het
langste eind. ‘Wilma 198 maakt het goed’, vertelt Jan Hermanussen. ‘Helaas hebben we haar
niet op tijd drachtig kunnen krijgen voor de komende NRM. Erg jammer, want anders had ze
een goede kans gemaakt op deelname.’
Na het succes op de NRM heeft Wilma 198 niet
meer aan keuringen deelgenomen, vertelt Hermanussen. ‘Ze heeft een speen beschadigd. Het
is gelukkig allemaal goed gekomen, maar dat
heeft wel de nodige moeite gekost. Toch maakte
ze een eerste lijst van 12.233 kg melk met 4,26%
vet en 3,63% eiwit in 423 dagen.’
Hermanussen is wel van plan om drie volle zussen van Wilma 198 op te geven voor de NRM.
Een daarvan, Wilma 200, wist in december vorig
jaar reservekampioene middenklasse te worden
op de HHH-show.
Hij is ook enthousiast over een recent gekalfde
Spencerdochter uit Wilma 198. ‘Als ze zich positief ontwikkelt, maakt ze kans om naar de NRM
te gaan.’ Valt de appel niet ver van de boom?

Nico Captein:
’Kans op deelname aan
NRM fifty-fifty’
Onder het NRM-publiek in 2008 waren veel fans
van Northlake Farms Gytha 8556. De goed geuierde Talentdochter van Nico Captein uit Alphen
aan den Rijn pakte het reservekampioenschap
bij de roodbonte vaarzen. ‘We hebben met Gytha
mooie overwinningen behaald’, stelt Nico Captein. Gytha had niet alleen succes op de NRM,
maar behaalde ook tweemaal een kampioenslint
op de HHH-show. Haar meest recente kampioenschap dateert van vorig jaar december. Op de
HHH-show werd ze kampioene middenklasse.
Ondanks de goede vorm tijdens de laatste editie
van de HHH-show is deelname aan de komende
NRM niet zeker. ‘Gytha is vijf jaar oud en heeft
door meerdere spoelingen pas twee keer gekalfd. Door haar jeugdige uitstraling is deelname bij de rubriek oudere koeien een stap te ver.’
Afhankelijk van de rubrieksindeling bepaalt
Captein of deelname aan de NRM reëel is. ‘De
kans op deelname is fifty-fifty.’
Gytha is een nichtje van de Heihoevestieren
Spencer en Arnold en behaalde als vaars 89 punten. In haar eerste lijst produceerde ze in 305
dagen 8981 kg melk met 4,04% vet en 3,47% eiwit. Desondanks blijft interesse van foktechnici
vooralsnog uit. ‘Haar moeder, een Daandochter,
heeft helaas een te lage score voor de benen. We
willen Gytha nu op merkers laten testen.’

Barendonk Wilma 198 (v. Classic) en Northlake Farms Gytha 8556 (v. Talent),
kampioene en reservekampioene roodbonte vaarzen NRM 2008
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