Serie Kampioenen in de kijker
Op weg naar de NRM van 2008 blikt Veeteelt terug op de tiende NRM in 2006. In de komende nummers brengt
Veeteelt de kampioenen van toen in beeld. Wie wonnen er en hoe is het de kampioenen sindsdien vergaan?

Stef Goossens:
’Ze is nu nog aan
de zware kant’

Wil Bongers:
’We hopen dat nog een
keer mee te maken’

Ze heeft net voor de tweede keer gekalfd. ‘Helaas een
zwartbont stiertje van September Storm’, meldt eigenaar Stef Goossens uit Beers teleurgesteld. Op de
NRM in 2006 werd zijn Classicdochter Liza 379 uitgeroepen tot kampioene roodbont jong. Die overwinning kwam niet helemaal uit de lucht vallen. ‘Op het
EK in Oldenburg, een maand voor de NRM, was ze als
tweede in haar rubriek geëindigd. Dan wordt er natuurlijk al druk gepraat over zo’n vaars, maar je moet
het op de dag zelf nog wel waarmaken.’
De NRM in 2006 was vooralsnog het laatste uitstapje
van de Classicdochter. ‘We zijn na de NRM begonnen
met spoelen. We hebben haar gecombineerd met Dominator, Elayo, Talent en Spencer. Dat heeft meer
dan honderd embryo’s opgeleverd.’ Tot nu toe zijn
daaruit zes vaarskalfjes geboren, waarvan de oudste
inmiddels een half jaar is.
Door het vele spoelen is de Classicdochter bijna twee
jaar aan de melk geweest. In 713 dagen gaf ze 17.238
kg melk met 5,50% vet en 3,76% eiwit. ‘Ze bleef altijd
melk produceren. Ze heeft behalve bij de laatste
schepping elke keer meer dan 20 kg melk gegeven.’
Goossens hoopt in Utrecht weer met Liza 379 present
te zijn. ‘Qua uier en beenwerk heeft ze zich goed gehouden. Ze is nu nog aan de zware kant, maar de kilo’s zal ze de komende maanden wel kwijtraken. Vanmorgen gaf ze al weer bijna 20 liter.’

Met Lightningdochter Bonhill Warsi 20 sleepten Wil
en Helmie Bongers uit Kessel in 2006 het reservekampioenschap roodbont jong in de wacht. ‘De NRM in
2006 was een geweldige belevenis. We waren met vijf
koeien in Utrecht, maar Warsi 20 sprong er echt uit.
Ze was een mooie, jeugdige vaars met fijn bot en veel
melkuitstraling’, vertelt Bongers.
Nakomelingen uit Warsi 20 heeft Bongers inmiddels
volop. ‘We hebben haar na de NRM drie keer gespoeld. De eerste spoeling met Classic hebben we verkocht en uit de tweede spoeling hebben we een
vaarskalf van Marius. De derde spoeling was een combinatie met Metallica en Stormin Norman. Veertien
drachten leverden zeven roodbonte en zeven zwartbonte kalfjes op, waarvan vijf vaarskalveren van Metallica en twee van Stormin Norman.’
Daarnaast kreeg Bongers uit zijn NRM-reservekampioene via natuurlijke dracht een Classicdochter, die
inmiddels heeft gekalfd. ‘Ze staat op 107 lactatiewaarde en eindigde pas op de keuring in Asten-Heusden als vierde in haar rubriek.’
Deelname aan de NRM zit er voor de met 88 punten
ingeschreven Lightningdochter dit jaar niet in. ‘Ze
staat sinds november droog. We hebben meer dan
een jaar geprobeerd haar drachtig te krijgen. Ze heeft
de hele winter bij de eigen stier gelopen en gelukkig
is ze nu net weer drachtig.’

Liza 379 (v. Classic),
kampioene roodbont jong NRM 2006

Bonhill Warsi 20 (v. Lightning),
reservekampioene roodbont jong NRM 2006
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