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

Harrie Tijhuis:
‘Na NRM niet
opnieuw gekalfd’

Teus van Dijk:
‘Beter in keuringsconditie dan op HHH’

Spannend was het zeker in 2006. Er ontpopte zich
bij de senioren een felle concurrentieslag tussen
Jurordochter Wilhelmina 358 en JT Millenium 1 (v.
Convincer). Millenium pakte uiteindelijk de titel.
Het publiek wees haar bovendien aan als algemeen
kampioene. ‘Dat was een van de mooiste momenten. We hebben ervan genoten, ook van de ontmoeting met koningin Beatrix. Zoiets maak je maar één
keer mee’, vertelt Harrie Tijhuis uit Hooghalen, samen met broer Jos en moeder Annie eigenaar van
de Convincerdochter.
De familie Tijhuis heeft Millenium niet opnieuw
aangemeld voor de NRM. ‘Sinds haar optreden op
de NRM heeft ze niet weer gekalfd. We zijn nog
steeds bezig om haar drachtig te krijgen. We proberen het nu met een embryo.’
Op 22 mei 2005 begon Millenium aan haar huidige
lactatie. Na 1171 dagen in productie staat de teller
op 38.652 kg melk met 5,42% vet en 4,00% eiwit,
nog altijd goed voor 111 lactatiewaarde. ‘Ze heeft
haar eigen hok en geeft dagelijks nog 22 kg melk.’
Uit de met 94 punten ingeschreven Millenium heeft
de familie Tijhuis een dochter van Frankenhof
Amor aan de melk, Twente Dairies Millennium 306.
Millennium 340 is via vader Allen en moeder Millennium 306 een kleindochter van de NRM-kampioene. ‘We hadden haar opgegeven voor de NRM. Ze
was al door de eerste ronde, maar voor de tweede
ronde hebben we haar teruggetrokken. We vonden
haar nog te kort in lactatie.’

Voor de derde keer op rij stoomt Teus van Dijk uit
Giessenburg Jurordochter Wilhelmina 358 klaar
voor een NRM-optreden. In 2004 pakte ze als oudmelkse vaars het reservekampioenschap bij de
jeugd, in 2006 gevolgd door het reservekampioenschap bij de senioren. ‘Ik vond het jammer dat ze
toen net niet in de middenklasse kwam. Het was
mooier geweest om met haar in alle NRM-klassen
een keer uit te komen’, vindt Van Dijk.
Het had weinig gescheeld of de Jurordochter had in
Utrecht ontbroken. Ze kalfde in augustus 2007 van
een tweeling – twee vaarskalfjes van Shottle – en
kreeg daarna blauwtong. Baarmoederontsteking,
lebmaagverdraaiing, dagenlang koorts: Wilhelmina
kreeg het flink voor de kiezen. ‘Ik heb op een gegeven moment gedacht dat ik haar aan de weg zou
moeten leggen.’
Langzaam knapte de Jurordochter weer op. In december veroverde ze op de HHH-show het algemeen
kampioenschap. ‘Achteraf heb ik er profijt van dat
ze in oktober en november zo schraal was. Ze is nu
beter in keuringsconditie dan op de HHH-show.
Toen had ze van mij wel vijftig kilo zwaarder mogen zijn. Nu toont ze net iets meer macht en de
achteruier oogt ook wat voller.’
In Utrecht treft Wilhelmina in haar rubriek onder
meer stalgenote Geertje 289 (v. Slingeman 63).
‘Geertje is een koe met veel macht en kracht, Wilhelmina is een fijner gebouwde koe met mooie ribben en achter de schouder een fraaie eerste rib.’

Millenium, kampioene zwartbont oud

Reservekampioene Wilhelmina 358 (foto EK 2006)
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