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Het erelint hangt om de borst van de
kersverse NRM-kampioene Brasilera

NRM-kampioene dankt naam aan Braziliaanse bezoekers
In een stal vol Barendonk Wilma’s en Barendonk Emma’s is haar naam opmerkelĳk:
Barendonk Brasilera 12. De Classicdochter
van de familie Hermanussen uit Beers dankt
haar naam aan een groep Braziliaanse bezoekers. Tĳdens het bezoek van de Brazilianen tien jaar geleden kalfde Sis 102 – dochter van Bois le Vin en dus verantwoordelĳk
voor een vleugje montbéliardebloed in de
algemeen kampioene roodbont. Haar Sloganvaarskalf, die de overgrootmoeder van
Brasilera 12 zou worden, kreeg vervolgens
de naam Barendonk Brasilera.

Barendonk Sis 102
(v. Bois le Vin)
Barendonk Brasilera
(v. Slogan)
Barendonk Brasilera 1
(v. Lenox)
Barendonk Brasilera 3
(v. Taco)
Barendonk Brasilera 12
(v. Classic)

Barendonk Brasilera 12 (v. Classic), alg. kamp.
Productie: 2.00 305 9072 3,95 3,39
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Brasilera 12 doet er een schepje bovenop en wint algemeen kampioenschap

Drie op een rĳ voor Classic
Lang niet alle koeien konden hun reputatie
waarmaken in de middenklasse roodbont. Barendonk Brasilera 12 lukte dat wel. Ze won het
algemeen kampioenschap en kreeg als secondante een koe met een kwart brownswissbloed.
tekst Inge van Drie
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recies een jaar geleden was ze er ook bĳ. Op de CRV KoeExpo in Zwolle won Jipsing Rieka 49, dochter van de eigen
stier Jipsing Elson, als verrassende nieuwkomer de vaarzentitel. Op de NRM bewees de koe van Rob Zwart uit Amersfoort,
die op stal staat bĳ de familie Van Noord in Wĳster, geen eendagsvlieg te zĳn. Rieka was mooi uitgegroeid tot een niet overdreven grote, maar wel harmonisch gebouwde tweedekalfskoe
met een prima kruis en een hoge achteruier. Dat beloonde de
jury met een 1b-positie, nog vóór de jeugdige, goed geuierde
Barendonk Emma 217 van de familie Hermanussen uit Beers. Dat
de nog iets als een vaars ogende Curtisdochter nu al een derde
plek in de rubriek scoorde, was sowieso bĳzonder. Emma had
nog geen drie weken geleden voor de tweede keer gekalfd. In
de rubriek liepen bovendien gerenommeerde keuringscracks
als Els 286 (v. Burnstyn), Barendonk Wilma 273 (v. Jotan) en Heerenbrink Jenny 205 (v. Jotan). Stuk voor stuk koeien die in het verleden prĳzen in de wacht sleepten, maar in Zwolle genoegen
moesten nemen met een plek tussen de coulissen.
Dat gold niet voor Hiltje 388. De Friese pupil van Klaas en Lutske
Reitsma-Kloosterman uit Broeksterwoude, die met Leonard en
Pickel twee Zwitserse stieren in haar pedigree heeft, maakte op
de HHH-show al indruk en deed dat nu opnieuw. De evenredig
gebouwde Hiltje was nauwelĳks op foutjes te betrappen. Met
haar sterke uier met nauw geplaatste spenen en stĳlvolle lĳf
eiste ze de 1a-positie op.

Ook in dochtergroep Norwin actief

de andere fraaie koe presenteerde zich aan het publiek. In dat
geweld moest de reservekampioene vaarzen van 2012, Erve
Boershuis Ria 585 (v. Mr Red Talent) van Hans Hammink uit Almelo, genoegen nemen met een plek in de middenmoot. Beter
verging het Zabingdochter Wilma 41, ook finaliste in 2012. De
egaal roodbruine tint van de derdekalfskoe van Halbe Huitema
uit Gauw verraadde haar afkomst. Haar moeder is een dochter
van brownswissvererver Amaranto. De Zabingdochter maakte
indruk met haar lenige lĳf, de kwalitatief sterke uier en haar
spĳkerharde beenwerk. Ze was daarmee Grashoek Blutchen 51
van de familie Engelen uit Grashoek de baas, die een dag eerder al goede sier had gemaakt in de dochtergroep van vader
Norwin met haar prachtige ribbenpartĳ.

Friese roodbonten
Toch lukte het Wilma 41 niet de rubriekszege op te eisen. Wilma was letterlĳk en figuurlĳk een maatje te klein voor Barendonk Brasilera 12. De Classicdochter van Barendonk Holstein
had zich na het behalen van de NRM-vaarzentitel in 2012 ontwikkeld tot een koe van formaat. ‘Ze is nu echt Brasilera zoals
ze moet zĳn’, luidde het commentaar van fokker Jan Hermanussen na afloop. Brasilera was groot, lang, breed en zwaar geworden en combineerde kracht met een mooie wigvorm. Ook
de achteruier was als vanouds hoog en voorzien van een prima
ophangband, al was de vooruier, en met name de voorspeenplaatsing, niet helemaal onberispelĳk. Maar de jury maalde er
terecht niet om en plaatste haar op kop van de rubriek.
De finale naderde. Dat Brasilera kampioene zou worden, daar
twĳfelde intussen niemand meer aan. Spannender was de
strĳd om de reservetitel tussen de – nota bene Friese – roodbonten Hiltje en Wilma. Uiteindelĳk trok Wilma aan het langste eind dankzĳ een kalving extra en iets meer wigvorm.
Voor Brasilera was de koek nog niet op. Ten opzichte van 2012
deed de Classicdochter er nog een schepje bovenop. De Brabantse vedette sleepte – als derde Classicdochter op rĳ – het
algemeen kampioenschap op de NRM in de wacht. l
Wilma 41 (v. Zabing), reservekampioene midden
Productie: 2.11 305 11.707 3,15 3,09

Was de jongste rubriek in de middenklasse al om van te smullen, bĳ de oudste rubriek werd het alleen maar beter. De ene na
Tabel 1 – Top drie rubrieken roodbont midden

naam koe

vader

m. vader eigenaar, woonplaats

midden Rubriek 14 (geboren juni 2010-mei 2011)
1a Hiltje 388
Leonard Pickel
mts. Reitsma-Kloosterman, Broeksterwoude
1b Jipsing Rieka 49
Elson
Red Rock R. Zwart, Amersfoort
1c Barendonk Emma 217 Curtis Stadel
Barendonk Holsteins, Beers (N.Br.)
midden Rubriek 15 (geboren augustus 2009-maart 2010)
1a Barendonk Brasilera 12 Classic Taco
Barendonk Holsteins, Beers (N.Br.)
1b Wilma 41
Zabing Amaranto mts. R. en H. Huitema, Gauw
1c Grashoek Blutchen 51 Norwin Lenox
S., G. R. en B. Engelen, Grashoek
Voor het overzicht van alle uitslagen: www.veeteelt.nl/nieuws/nrm-uitslagen
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