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?
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Hans Puttenstein:
‘Er is nog een hele weg
te gaan naar de NRM’

Herman Schrijver:
‘We hebben wel wat
anders in de kast zitten’

‘Het moment van Marie 55’ kopte Veeteelt in juli
2006. De Tacodochter van Hans Puttenstein won dat
jaar de eerste NRM-middenklasse roodbont ooit.
‘Het was een dag om nooit meer te vergeten’, blikt
haar eigenaar nog bijna nagenietend terug. Voorspellingen voor de volgende nationale editie wil
Hans Puttenstein echter liever niet maken. ‘Ik heb
heel veel respect voor mensen die een koe nog een
keer op dat hoge niveau kunnen terugbrengen. Marie staat er goed voor, maar naar de NRM is nog een
hele weg te gaan. Een balk is zo gevallen, zegt men
in de paardensport.’
Nog maar drie weken geleden kalfde de Tacodochter voor de vierde keer. Een fraai vaarskalf van Classic was het resultaat. ‘Daar was ik erg bij mee. Tot
nu toe had ik er alleen nog maar stierkalveren van.’
Door het geringe vrouwelijk fokkerijsucces besloot
Puttenstein Marie 55 in de afgelopen lactatie ook te
spoelen met Classic. Het bleef bij één goed embryo.
‘Gelukkig bleef het embryo zitten en was het toch
een vaarskalf’, luidt het enthousiast.
Marie 55 evolueerde nog sinds haar optreden op de
NRM in 2006. ‘Ze is nog groter geworden’, stelt Puttenstein vast. ‘Het is gewoon een imponerende koe.
De evolutie van haar uier moeten we nu nog even
afwachten, nog niet alle zucht is weg.’ Hij hoopt in
Utrecht in elk geval weer present te zijn, met Marie
55 maar ook met andere koeien zoals BevNickdochter Doortje 2370. ‘Ik wil haar daar krijgen, dat is het
eerste doel.’ De nuchterheid overheerst. ‘Keuringen
zijn gewoon topsport, een blessure is zo gebeurd.’

Wie herinnert zich de spanning rond de verkiezing
van de roodbonte middenklassekampioenes op de
NRM in 2006 niet meer? De puntentoekenning door
de jury was één van de spannendste die het evenement dat jaar rijk was. Met slechts twee punten verschil ging Faberdochter Nathalie 3 van Herman en
Ria Schrijver uit Terwolde uiteindelijk met de reservetitel bij de middenklasse roodbont naar huis. Van
de euforie van toen zijn vandaag de dag alleen de
herinneringen over. ‘Afgelopen najaar heeft de helft
van onze koeien blauwtong gehad’, begint Herman
Schrijver. De imponerende Faberdochter was er één
van. ‘Ze heeft in september drie weken te vroeg gekalfd van een tweeling. We zijn er een maand mee
aan het dokteren geweest, maar het mocht niet baten. Uiteindelijk is Nathalie 3 gesneuveld.’
Blauwtong verhinderde ook andere keuringsoptredens voor de excellente Faberdochter. ‘Ze ging drie
keer naar een keuring’, somt Schrijver de verschillende zeges op: ze werd reserve bij de jeugd in Apeldoorn, kampioene jong op de HHH in Zwolle en
haalde de reservetitel op de NRM in Utrecht.
In de stallen van de familie Schrijver resteren drie
dochters, waaronder de laatste tweeling vaarskalveren van Taco. Een andere Tacopink lijkt eveneens
beloftevol. ‘Dat lijkt aardig goed’, geeft Herman
Schrijver zijn verwachtingen aan. ‘Ze kalft straks
pas in juli af, net te laat voor deelname in Utrecht.
Maar we hebben nog wel wat anders in de kast zitten. Carlolien 3, bijvoorbeeld, zij komt na haar zege
in Zwolle misschien wel op de NRM terug.’
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