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NRM06 Nabeschouwing

Toch koningin op tiend e NRM
Jubileumeditie oogst zowel tevredenheid als stof tot nadenken ov er programmering
De tiende NRM was er één met twee gezichten. De eerste dag beleefde dankzij een sterk bezette keuring en het bezoek van de koningin een prachtige climax, de tweede dag begon met een informatieve
dochtergroepenshow, maar eindigde mat met matig bezette tribunes.

K

omt de koningin naar de NRM, of
komt ze niet? Dat was de meest
gehoorde vraag bij aanvang van het nationale koeienfeest op de ochtend van vrijdag 30 juni. De oorzaak van die onzekerheid was de val van het tweede kabinetBalkenende op de avond ervoor. Maar
kabinetscrisis of niet, koningin Beatrix
bleek niet af te brengen van haar geplande bezoek aan de NRM. Met die prioriteitstelling gaf ze bedoeld of onbedoeld een
krachtig signaal af dat ook werd opgepikt
door het NOS Journaal. De politici in Den
Haag, hoofdrolspelers in een even onbegrijpelijk als slecht nachtelijk toneelstuk-

je, moesten maar even wachten, terwijl de
koningin in Utrecht de winnaars huldigde. Méér blijk kon ze niet geven van
haar waardering voor de sector.
Ook Cees Veerman, minister van Landbouw, liet zich niet weerhouden van het
bezoek aan de NRM. ‘Het is goed om even
weg te zijn uit Den Haag. Dit is de echte
wereld’, sprak hij de boeren gloedvol
toe. ‘U staat vroeg op. Ik vind dat u harde
werkers bent en dat u trots mag zijn op
uw dieren en op uw prachtige beroep.’
Met haar aanwezigheid zette koningin
Beatrix de zo gewenste kroon op tien keer
Nationale Rundvee Manifestatie. De jubi-

Video op Veeteeltsite
Via de website van Veeteelt (www.veeteelt.nl) kunt u ook videobeelden bekijken van de NRM. Er zijn opnames gemaakt van de kampioenes zodat u op
uw gemak kunt nagenieten.

leumeditie trok elfduizend bezoekers,
zo’n drieduizend minder dan in 2002 en
2004. Hans Huijbers, voorzitter van de
NRM, is niettemin dik tevreden met de
opkomst. Het warme weer zal een rol gespeeld hebben, maar volgens Huijbers is
een dalend bezoekersaantal logisch in
het licht van een almaar afnemend aantal melkveehouders. De NRM staat wat
hem betreft beslist niet ter discussie.

Nuttige veranderingen
De tiende NRM geeft de nodige stof tot nadenken. Niet zozeer over de formule,
want de combinatie van individuele keu-

ringen, toch weer een veiling, dochtergroepen en vakbeurs blijft een uitstekende mix; de minder starre beursindeling,
waardoor dochtergroepen delen van de
vakbeurs verlevendigen, is zelfs pure
winst.
Het verloop en de invulling van diverse
programma-onderdelen verdient nadere
bestudering. De individuele keuring was
ten opzichte van 2004 op een aantal onderdelen gewijzigd. Eén daarvan was de
keuze om ook bij roodbont een kampioene middenklasse aan te wijzen en niet
langer te volstaan met een kampioene
jong en oud. Deze verandering pakte
goed uit. Nu werd de jury niet voor de
keus gesteld om de vierjarige Marie 55 of
de al zevenjarige Flora tot kampioene
oud te kiezen, maar konden beide fraaie
koeien terecht op het kampioensschild
worden gehesen.
Noviteit was eveneens om de in kleurig
groen gestoken keuringsarena niet langer
in drie, maar in twee ringen te verdelen.
Doel daarvan was om de toeschouwers
meer overzicht te bieden. In die opzet
slaagde de organisatie. Het keuren in
twee ringen kost alleen meer tijd. Consequentie daarvan was dat de pauze beperkt bleef tot een half uur. Dat is onvoldoende met duizenden bezoekers op de
tribune. De discussie om continu door te
keuren verdient een nieuwe kans. De gejaagdheid in de ring – die nu extra groot
was vanwege het koninklijk bezoek – zal
bij continu keuren afnemen. De vakbeurs zal er niet onder lijden. Integendeel, het bezoek zal zich spreiden.

Jureren te veel polderen
De manier van jureren blijft met de inzet
van een breed keurkorps en de publieksjury interessant. Hoogstwaarschijnlijk is
er wereldwijd geen enkele nationale keuring waar het er zo democratisch aan toegaat; het poldermodel in optima forma.
Maar de hoogtijdagen van het polderen
zijn voorbij. Wellicht zou een tikje minder polderen in de keuringsring verfrissend kunnen werken; zonder tot Haags
gedoe te vervallen. Voordeel van een ver-
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Prachtige reeksen zwartbonte koeien in Utrecht; de jurering
was niet onbesproken

Koningin Beatrix in gesprek met Matfokker Jan Reitsma. Daartussen NRM-projectleider
Jos Buiting en geheel rechts NRM-voorzitter Hans Huijbers

eenvoudigde jurysamenstelling is dat de
eenduidigheid toeneemt. Dat zal verwarring en teleurstelling voorkomen bij de
inzenders als bijvoorbeeld John de Vries
uit Boyl, die met twee 1a’s uit de ochtendronde kwam en na de selectie door een
andere jury al tot ieders verbijstering vóór
de ﬁnaleronde met lege handen stond.
Een andere motivatie om eens naar de
manier van jureren te kijken is de climaxopbouw. Dat blijkt toch iedere keer
knap lastig in de huidige opzet met al
dat gecijfer. In die zin was het bezoek
van de koningin ook zeer welkom; haar
entree had voelbaar invloed op de sfeer.
De tevredenheid over de keuze van de
stuk voor stuk fraaie kampioenes mag er
niet minder om zijn. Die waren van hoog
niveau en – dat compliment kan de selectiecommissie voor het EK in zijn zak
steken – niet zelden een maand eerder
ook namens Nederland op het Europese
podium in Oldenburg actief.

Roodbont praktisch
Terwijl de eerste dag een prachtig slot
kende, bloedde de tweede dag in de middag dood. Voorheen was de demonstratie van dochtergroepen uit de fokperiode
tegelijkertijd een volledige competitie.

Dit jaar waren demonstratie en competitie ontkoppeld. Beide onderdelen verloren daardoor aan charme; nieuwswaarde
en spanning raakten uit evenwicht. Weinig mensen waren daardoor op de (te)
late zaterdagmiddag nog getuige van CB
Allens overtuigende winst, na de zege
van Starleader in 2004 een tweede Canadese overwinning in successie.
Waar geen discussie over zal ontstaan –
al hoeft de toelichting niet promotioneler van karakter – is de demonstratie van
dochtergroepen uit de proefperiode. Die
vormde het ochtendprogramma op de
slotdag en kenmerkte zich door het vertrouwde, hoge, informatieve niveau. Met
dank aan HG, KI Kampen en KI Samen,
die niet aarzelden de toppers uit hun
programma te tonen. Aardig detail: bij
drie stiergroepen lag er de in Nederland
zo gewenste praktische connectie met
de individuele keuring. In de Classicgroep liep de vaarzenkampioene, in de
Tacogroep de middenkampioene terwijl
Flora, de moeder van Lowlands Fabian,
het tot algemeen kampioene bracht.
Prikkelend detail: in alle drie gevallen
gaat het om roodbonten.
Bert de Lange

Cees Veerman: ‘Beste keuring van Europa’
Evenals de koningin liet ook Landbouwminister Cees Veerman zich door de kabinetscrisis er niet van weerhouden de
NRM te vereren met een bezoek. ‘Dit
zijn prachtige dieren, prachtige mensen en een prachtige sector’, loofde minister tijdens de prijsuitreiking.
‘Als je kijkt naar de kwaliteit van deze
keuring, dan moeten we maar eens trots
zijn. Dit is de beste keuring van Europa.
De rest van de wereld weet het al, nu de
Nederlanders nog.’
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