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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?

Mark van der Ploeg:
‘Dat gepruts aan koeien
vind ik maar niks’

Bart Vink:
‘Dat het publiek meestemt,
is een goede zaak’

Een gitzwarte koe met een niet-alledaagse afstamming won op de NRM in 2008 de middenklasse zwartbont. Met achtereenvolgens Chief
Mark, Blackstar en Triple Threat in de stamboom
zegevierde Wiersma 635 van Tiede en zijn zonen
Mark, Grietzen en Frits van der Ploeg uit Warga.
‘Het was de beste koe die we bij ons hadden die
dag. Maar het moest vervolgens wel allemaal
meezitten’, vertelt Mark van der Ploeg. Wiersma
635 imponeerde met opvallend goed beenwerk
en een brede en hoge achteruier.
Alleen een goede koe hebben is tegenwoordig
niet meer voldoende om succesvol te zijn in de
ring volgens Mark. ‘De vorm van de dag is zeker
zo belangrijk, net als het inhuren van een goede
cowfitter. Maar eigenlijk vind ik dat gepruts aan
koeien maar niks.’
Hoe staat het momenteel met de vorm van Wiersma 635? ‘Ze heeft in september gekalfd en is vlak
daarna geopereerd aan een verdraaiing van de
lebmaag. Inmiddels maakt ze het goed. Ze raakt
langzaamaan weer in goede vorm voor de NRM.’
Het succes van Wiersma 635 is geen toeval. De
stamboom kent drie generaties excellente koeien
op rij. Grootmoeder Wiersma 78 (v. Triple Threat)
won in 1992 het vaarzenkampioenschap op de
NRM. Ook moeder Wiersma 140 (v. Blackstar)
was al meerdere malen succesvol op verschillende shows. Wiersma 635 is nooit ingeschreven en
produceerde als vaars in 283 dagen 10.038 kg
melk met 3,88% vet en 3,56% eiwit.

Het is nog maar de vraag of Vink Kroontje 275
dit jaar naar de NRM gaat, laat Bart Vink uit
Ottoland weten. In de vierde week van de droogstand ging het mis. ‘Ze heeft te vroeg gekalfd
van een dode tweeling en is matig opgestart’,
vertelt Vink. De koers richting NRM nam hierdoor een onaangename wending. Toch is er nog
geen man overboord volgens Vink. ‘Ze kalfde
af met een weinig ontwikkelde uier en heeft
de nodige opstartproblemen gehad, maar de
NRM duurt nog even en ik heb haar toch maar
opgegeven.’
Tijdens de vorige editie van de NRM pakte de
diepe en uitgebalanceerde Roydochter het reservekampioenschap zwartbont midden. Deze titel
was grotendeels te danken aan het maximaal
aantal punten dat Kroontje van het publiek
kreeg. De Zuid-Hollandse veehouder vindt het
een goede zaak dat het publiek meestemt. ‘Het
zorgt voor een vrij neutrale stem, want iedereen
kan zijn mening uiten.’ Het publiek hielp Vink
op de NRM van zowel 2008 als 2006 – destijds
met Boss Irondochter Vink Blesje 129 – aan een
reservekampioene in de middenklasse zwartbont, een unieke prestatie. ‘Het lijkt me onwaarschijnlijk dat we dit een derde keer meemaken.’
Kroontje produceerde tijdens haar vorige lactatie in 367 dagen 12.875 kg melk met 4,28% vet
en 3,35% eiwit. Daarnaast werd ze ingeschreven
met 94 punten voor robuustheid en 91 punten
voor haar totale exterieur.

Wiersma 635 (v. Chief Mark), 			
kampioene zwartbont midden NRM 2008		

Vink Kroontje 275 (v. Roy),
reservekampioene zwartbont midden NRM 2008
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