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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?

TELLINGEN ESMERALDA 27
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Roelof Krikken: ‘Esmeralda groeide er tĳdens de NRM helemaal in’
‘Soms valt het mee, soms valt het tegen.
De NRM-titel van Esmeralda 27 was voor
ons echt een grote meevaller.’ Roelof en
zĳn vrouw Ina Krikken uit Echten hadden hun hoop twee jaar geleden eigenlĳk gevestigd op Shottlezus Esmeralda
33. ‘Esmeralda 27 was een prachtige koe
qua frame, maar wel iets stug. Haar halfzus is nog iets soepeler en melktypischer, maar het lukte net niet om haar
er goed voor te zetten. Dat ging bĳ Esmeralda 27 juist heel goed. Op vrĳdagavond
at ze de halve voerbak leeg. Ze groeide er
tĳdens de keuring helemaal in.’
Wat volgens Krikken ook hielp, is dat
de Allendochter zich graag laat zien.
‘We hoefden maar een halster te pakken
of ze stak haar kop al omhoog. De ene
koe moet je meeslepen, de ander doet
het vanzelf. Zo’n koe was Esmeralda 27.’
Was, want tot hun spĳt vonden Roelof
en Ina de Allendochter een half jaar na

de NRM dood in de box. ‘Waarschĳnlĳk
een acute hartstilstand. We hadden juist
tegen elkaar gezegd dat ze er nog niet zo
goed voor had gestaan.’
In Echten lopen wel verschillende nakomelingen van Esmeralda 27, waaronder
een drie keer gekalfde Goldwyndochter.
‘Die zou best eens in de voetsporen van
haar moeder kunnen treden. Voor de
NRM kalft ze net te laat, maar ik hoop
haar later dit jaar mee te kunnen nemen
naar de HHH-show.’ Krikken omschrĳft
de Goldwyndochter als een koe die van
kop tot staart breed en lang is. ‘Ze is misschien nog wel extremer dan haar moeder. Ze doet een beetje Amerikaans aan;
het is geen typische Goldwyndochter.’
Hoewel Esmeralda er niet meer is, zĳn
de Drentse veehouders op de NRM zeker
weer van de partĳ. ‘We zĳn al druk bezig
met de voorbereiding. Er zĳn vĳf koeien
aangewezen voor de NRM.’

JIMM. HOLSTEIN HENNIE 302 R E S E R V E K A M P I O E N E
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John de Vries: ‘Hennie steeds fraaier bĳ het ouder worden’
Ze staat er goed voor. Niet voor niets is
Goldwyndochter Jimm. Holstein Hennie
302 – de reservekampioene senioren op
de NRM in 2012 – begin april ingeschreven met 93 punten voor exterieur. ‘Hennie 302 is gewoon een extreem aparte
koe, een echte showkoe. Ze heeft heel
veel uitstraling’, vindt John de Vries.
De Goldwyndochter bevindt zich in de
stal in Boĳl in goed gezelschap. In totaal
heeft De Vries, die dit jaar niet deelneemt aan de NRM, op dit moment 23
excellente koeien, waarvan Hennie 302
met 93 punten de hoogst ingeschrevene
is. Ze evenaart daarmee de score van
haar vroegere stalgenoten Jaan B579 (v.
Buk-Val) en Lena 3 (v. Bookie). ‘Hennie
302 is zo’n koe die bĳ het ouder worden
steeds fraaier wordt. Als vaars heb ik
haar niet eens meegenomen naar keuringen’, aldus De Vries.
De Friese melkveehouder benadrukt dat

hĳ niet alleen blĳ wordt van showkoeien. ‘Ik geniet net zo goed van koeien die
veel melk geven, goed in elkaar steken
en prima in mĳn bedrĳfssysteem passen.
Ik kĳk vooral naar de kwaliteiten van
een koe, niet naar de tekortkomingen.’
Behalve fraai is Hennie 302 ook productief. De Goldwyndochter, van wie De
Vries een met 91 punten ingeschreven
Mr Samuelodochter heeft, werkt momenteel aan haar vierde lactatie. ‘Tĳdens de eerste melkcontrole gaf ze alweer 68 liter melk. Ze wordt voorspeld
op een lĳst van ruim 16.000 kilo melk in
305 dagen.’ Haar lopende levenstotaal
ligt op 65.816 kg melk met 4,25% vet en
3,48% eiwit. ‘Ik wacht nog even met insemineren. Ik probeer door goed naar
een koe te kĳken in te schatten hoe ze er
negen maanden later uitziet. Als ik haar
nu zou insemineren, heeft ze rond het
kalven te weinig conditie.’
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