SERIE

KAMPIOENEN

IN

DE

KIJKER

Op weg naar de NRM van 2012 blikt Veeteelt terug op de twaalfde NRM in 2010. In de komende nummers brengt Veeteelt de kampioenen van toen in
beeld. Wie wonnen er en hoe is het de kampioenen sindsdien vergaan?

Gerrit Holmer
‘Heidi 2 is goed ontwikkeld
en mooi uitgezwaard’

Hans Puttenstein
‘Hoe ze ervoor staat op de
dag van de NRM is leidend’

In 2010 greep Boltondochter Holbra Heidi 2 van
Gerrit en Alie Holmer uit Laren de vaarzentitel
zwartbont. ‘Een geweldige ervaring’, vertelt
Gerrit Holmer enthousiast. ‘Het is echt een
hoogtepunt in de fokkerij, iets wat je meestal
maar één keer in je leven meemaakt.’ Holmer is
actief in de fokkerij. ‘Er is internationale interesse voor onze koeien en dat betekent echt erkenning voor je werk.’
Heidi 2 was als vaars al voor de NRM ingeschreven met 89 punten. Dat maakte haar een van de
grote favorieten. ‘Maar dat moest ze natuurlijk
nog wel waarmaken. Een koe moet zich aanpassen aan de dag en dat deed ze gelukkig heel
goed, waardoor ze de titel greep’, vertelt Holmer
trots. ‘Op vierjarige leeftijd werd Heidi 2 opnieuw ingeschreven en kreeg ze 90 punten.’
De Boltondochter is weer opgegeven voor de
komende NRM in juni. In maart heeft ze voor de
derde keer gekalfd van een Goldchipvaarskalf.
‘Er zijn al vijf vrouwelijke nakomelingen van
Heidi 2 op het bedrijf, verkregen door ivp’, vertelt Holmer. ‘Dit zijn onder andere vaarsjes van
Goldwyn, Sanchez, Jordan en Beacon. Er is ook
nog een aantal drachtigheden onderweg van
Goldchip.’
‘Heidi 2 heeft zich goed ontwikkeld en is mooi
uitgezwaard’, legt Holmer uit. Hij doet geen
voorspellingen, maar vertelt wel dat Heidi 2
goed op weg lijkt te zijn naar de NRM. Heidi 2 is
niet de enige die is opgegeven om in juni naar
Zwolle te gaan. In totaal heeft Holmer vijf koeien aangemeld. Onder andere Heidi’s halfzusje
van Xacobeo maakt kans om mee te gaan. Deze
Xacobeovaars is de helft een tweeling uit de
moeder van Heidi 2 (v. Mr Sam) die vlak voor de
vorige NRM kalfde.

Trots blikt Hans Puttenstein terug op de NRM in
2010 waar zijn Classicdochter Brook Marie 61
het vaarzenkampioenschap roodbont in de
wacht sleepte. ‘Marie was nog heel vers, maar
gelukkig prikte de selectiecommissie daar doorheen en mocht ze naar Utrecht. Steeds beter en
beter werd ze in de laatste weken voor de NRM.
Dat ze daar de vaarzentitel roodbont behaalde,
was geweldig.’
Vorig jaar mei heeft Marie 61 voor de tweede
keer gekalfd van een Jotanstiertje. Dit stiertje
staat nu bij KI Kampen, vertelt Puttenstein. ‘Marie heeft in de daaropvolgende lactatie verschrikkelijk veel melk gegeven en dat was enigszins
aan haar te zien. Nu komt ze steeds beter in conditie.’ Marie is nog steeds niet geïnsemineerd,
omdat Puttenstein haar na de NRM graag wil
spoelen. Er zijn namelijk nog geen vrouwelijke
nakomelingen van haar en die hoopt hij daarmee te krijgen.
De Classicdochter krijgt geen voorkeursbehandeling op het bedrijf van Puttenstein. ‘Marie 61
loopt altijd gewoon in het koppel. De enige die
wel een voorkeursbehandeling krijgt, is haar
Tacomoeder Marie 55.’ De voormalig NRM-kampioene middenklasse roodbont is niet meer in
productie en mag van haar oude dag genieten op
de boerderij. Puttenstein hoopt haar nog eenmaal te spoelen.
Puttenstein heeft Marie 61 opnieuw aangemeld
voor de NRM. Voorspellingen wil hij nog niet
doen. ‘Je weet dat je een goede koe hebt en je
probeert haar er zo goed mogelijk voor te krijgen. Maar hoe ze ervoor staat op de dag van de
NRM is leidend. Het is nou eenmaal een dier en
als ze niet lekker is of een blessure oploopt, kan
dat een wereld van verschil maken.’

Holbra Heidi 2, vaarzenkamp. zwartbont NRM 2010

Brook Marie 61, vaarzenkamp. roodbont NRM 2010
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