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Op weg naar de NRM van 2014 blikt Veeteelt terug op de dertiende NRM in 2012. In de
komende nummers aandacht voor de (reserve)kampioenen van toen. Wie wonnen er,
hoe is het deze koeien sindsdien vergaan en gaan ze hun titel verdedigen?
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John de Vries: ‘Hellen is mooi uitgegroeid tot grote, zware koe’
‘Zo hoort een moderne holsteinkoe eruit
te zien. Hellen is een koe waar iedere
Europese veehouder naar mag streven.’
Jurylid Tjebbe Huybrechts stak tĳdens
de NRM in 2012 de loftrompet over
Jimm. Holstein Hellen 589. Als jonge
tweedekalfskoe veroverde de Shottledochter van John de Vries uit Boĳl het
algemeen kampioenschap op de NRM.
Haar titel verdedigen zit er voor Hellen
niet in. Niet dat ze er momenteel niet
goed voor staat. Net als twee jaar geleden kalft ze dit keer ruim een maand
voor de NRM. ‘Ze is mooi uitgegroeid en
een grote, zware koe geworden’, geeft
De Vries aan. De reden voor het feit dat
Hellen niet opnieuw naar Zwolle afreist,
is dat De Vries na de NRM in 2012 door
een combinatie van factoren een punt
achter zĳn carrière als keuringsdeelnemer heeft gezet. ‘Nee, het kriebelt niet
nu de NRM nadert. Ik heb er twee jaar
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geleden echt van genoten; het was een
van de mooiste keuringen die ik heb
meegemaakt. Maar het is klaar nu.’
Na haar zege maakte Hellen een lange
lactatie, waarin ze veel melk – ruim
22.000 kilo – én veel embryo’s produceerde. Zeven spoelingen leverden in totaal 77 embryo’s op, waarvan de fokker
het leeuwendeel verkocht. Hĳ kreeg zelf
een vaarskalfje van Acme. Ook heeft hĳ
uit Hellen een Starleadervaars aan de
melk. ‘Die zie ik nog wel uitgroeien tot
een excellente koe. Bovendien is ze net
zo wit en net zo lief als Hellen 589.’
Terwĳl De Vries haar Starleaderdochter
insemineerde met Laurenzo, paarde hĳ
Hellen 589 met de eigengefokte Jimm.
Holstein Tomahawk. Spannend vindt De
Vries het niet dat Hellen na twee jaar opnieuw gaat kalven. ‘In ieder geval niet
spannender dan bĳ andere koeien. Ik
ben met al m’n koeien even gek.’
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Ard Gunnink: ‘Mariegold blĳft dit jaar thuis’
In 2010 was ze op de NRM derde bĳ de
vaarzen, in 2012 kwam ze een treetje hoger en won ze het reservekampioenschap in de middenklasse. Of er op de
NRM nog meer progressie is te halen
voor Mariegold? Dit jaar in elk geval
niet, zegt Ard Gunnink uit Ommen. ‘We
hebben net besloten dat ze dit jaar thuis
blĳft. Het lukt niet om de maximale
showvorm te halen die we wensen.’
Gunnink, die in het dagelĳks leven stamboekinspecteur bĳ CRV is, kreeg de Goldwyndochter als embryo cadeau van de
familie Haandrikman in Beilen. Jarenlang stond ze daar op stal, tot de Drentse
fokkers hun bedrĳf beëindigden. Sinds
een jaar loopt ze tussen de koeien van
Gerard en Herma Nĳman in Stegeren. In
augustus kalfde ze voor het laatst en ze
begint na twee et-sessies alweer een
beetje te groeien, geeft Gunnink aan.
‘Tĳdens de HHH-show in december was

ze top. Ze won de reservetitel bĳ de senioren en kreeg 93 punten. Toen heeft ze
in deze lĳst eigenlĳk al het maximale
bereikt. De volgende lactatie bekĳken
we het gewoon opnieuw.’
Zelf heeft Gunnink inmiddels twee nakomelingen: een Acme- en een Outbounddochter. ‘Die Acmedochter is echt
apart. Haar moeder was dat niet direct
als pink. Dat was echt een spriet.’
Dat veranderde snel toen Mariegold eenmaal aan de melk kwam. Gunnink omschrĳft Mariegold als een koe die mooi
in verhouding is en veel kracht toont.
‘Voor de show is ze misschien aan de
krachtige kant. Dat laatste ragfĳne, dat
mocht ze nog wel iets meer hebben.’ Als
melkgevende koe noteerde de Goldwyndochter al tien keer een 1a-positie. ‘Mariegold is een prettige koe om mee te
nemen naar keuringen. Ze voelt zich
snel thuis en is gemakkelĳk te sturen.’
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