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In spanning wacht Thomas De Brabander, die Moerhoeve
Marina 238 voorbrengt, het oordeel van de jury af

Moerhoeve Marina’s nu ook op landelĳk podium succesvol
Op regionale keuringen in het zuiden sleepte John van der Aa al menig titel in de wacht,
waar zĳn Moerhoeve Marina’s een groot
aandeel in hadden. Met de overwinning van
Moerhoeve Martina 238 vestigt de fokker uit
Sint-Michielsgestel zĳn naam nu ook op een
landelĳk podium.
Seniorkampioene Marina stamt uit een diepe roodbonte koefamilie. Met achtereenvolgens Classic, Tribute, Stallone, Solist en
Beuys in de stamboom beschikt de Classicdochter over een originele pedigree met
roodbontstieren uit binnen- én buitenland.
Moerhoeve Marina 238 (v. Classic), kamp. oud
Productie: 4.08 305 9743 4,49 3,41
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John van der Aa wint met Moerhoeve Marina 238 zĳn eerste NRM-titel

Melkopdruk geeft doorslag
Bĳ de senioren legde de jury het accent op
melkopdruk. Dat leverde Moerhoeve Marina
238 en Grashoek Maria 4 winst op. Voor Sabina
26, kleindochter van oud-Europees kampioene
Sabina 17, restte een eervolle vermelding.
tekst Inge van Drie

video-impressie www.veeteelt.nl

D

e beste roodbontkoeien komen vanouds uit de zuidelĳke
en de oostelĳke provincies van Nederland. Maar op deze
NRM-editie lieten ook de roodbonten uit het noorden van het
land zich nadrukkelĳk gelden. Zo vochten in de middenklasse
twee Friese roodbonten een robbertje om de reservetitel. Bĳ de
senioren was het de Groningse Glinzer Gerie 129 die de eer van
het noorden hoog hield. De Blitzdochter van Jan Thomas en
Betty Vos uit Godlinze was twee jaar geleden nog reservekampioene in de middenklasse achter de latere algemeen kampioene Brook Marie 61. Ook dit keer sleepte Gerie met haar fraaie
lange en sterke lĳf een ticket voor de finale in de wacht.
Maar een rubrieksoverwinning zat er niet in. De Groningse
Blitzdochter moest voorrang verlenen aan een tweetal koeien
dat meer melktype vertoonde. Eén van die twee was Grashoek
Maria 4. De Warsteinerdochter van Bas, Gerbert, Ralph en Bas
Engelen was Gerie de baas in melkrĳkheid, openheid en beenwerk. Oogde Maria al als een rasechte melkkoe, dat gold haast
nog meer voor haar tegenspeelster Moerhoeve Marina 238, die
een bomvolle uier meetorste. De Classicdochter van John van
der Aa uit Sint-Michielsgestel imponeerde met haar ruime ontwikkeling, mooie wigvorm en droge beenwerk en eiste de rubrieksoverwinning op, de derde alweer voor vader Classic.

Classictrio op kop in oudste rubriek
Zou Classic nog in staat zĳn om voor een vierde 1a-plek te zorgen? Dat bleek een peulenschil. De Stadelzoon, die in de jongste rubrieken de concurrentie dichterbĳ zag komen, domineerde als zo vaak de afgelopen jaren de oudste rubriek. Hĳ leverde
zelfs het koptrio met in willekeurige volgorde Doortje 3991 van

Jan de Groot uit Zalk, Sabina 26 van Herman en Ria Schrĳver uit
Terwolde en J&G Trilux 18 van Jan en Gerrie Hoegen uit Ermelo.
Dat betekende dat de algemeen kampioene van de HHH-show
Reiertjeshoeve Geertje 407 (v. Talent) van Ko en Lennert de Haan uit
Beerta niet terug hoefde te komen voor de kampioenskeuring,
evenmin als de seniorkampioene van de NRM in 2012, OV Nueva
(v. Sputnic) van Marco Nieuwenhuis uit Klarenbeek.
De drie Classiczusjes maakten het elkaar onderling knap lastig.
Koos de jury voor de vlot stappende en sterk gebouwde Doortje? Of ging de voorkeur naar de lange en brede Trilux, de algemeen kampioene van de NRM van 2010? En dan was er ook nog
Sabina 26, die in de vorm van haar leven was. Ze had van het
drietal de meeste uitstraling. Met haar oplopende bovenlĳn, de
mooie verhoudingen en haar puike uier pakte ze uiteindelĳk
de rubrieksoverwinning. Doortje belandde op de tweede plek
voor Trilux, die weliswaar indruk maakte met haar vast aangehechte uier, maar die de laatste bloei op haar uier miste.

Veertien jaar na NRM-zege Sabina 17
Even gloorde er hoop voor Herman en Ria Schrĳver. Zou het ze
lukken om veertien jaar na het succes met Sabina 17 – nota
bene de grootmoeder van Sabina 26 – opnieuw een NRM-titel te
bemachtigen? De Classicdochter kon zeker rekenen op fans
langs de zĳlĳn. De spanning steeg, want anders dan bĳ de vaarzen en de middenklasse was het bĳ de senioren niet van meet
af aan duidelĳk wie met de titel naar huis zou gaan.
Niels Erik Haahr en René Lubberdink legden in de kampioenskeuring het accent op koeien met melkopdruk. Dat betekende
dat de eervolle vermelding naar Sabina ging. Voor de titels bleven Moerhoeve Marina 238 en Grashoek Maria 4 over. Van het
duo beschikte Maria misschien wel over de beste uier, maar bĳ
Marina was de overgang van de schouder naar de ribben net
een tikje fraaier. Dat laatste gaf de doorslag. Het goud ging
naar Marina 238, zodat John van der Aa voor het eerst in zĳn
leven een NRM-titel bemachtigde. De familie Engelen stond al
vaker op het NRM-podium, voor het laatst in 1998, maar ook zĳ
verwelkomde trots en met een traan het zilver van Maria. l
Grashoek Maria 4 (v. Warsteiner), reservekampioene oud
Productie: 4.02 292 12.165 3,44 3,14

Tabel 1 – Top drie rubrieken roodbont oud

naam koe

vader

m. vader

eigenaar, woonplaats

oud Rubriek 16 (geboren september 2007-mei 2009)
1a Moerhoeve Marina 238 Classic
Tribute
vof Van der Aa, St. Michielsgestel
1b Grashoek Maria 4
Warsteiner Classic
S., G., R. en B. Engelen, Grashoek
1c Glinzer Gerie 129
Blitz
Lightfoot mts. J. T. en B. Vos, Godlinze
oud Rubriek 17 (geboren juli 2004-augustus 2007)
1a Sabina 26
Classic
Lightning
1b Doortje 3991
Classic
Lightning
1c J&G Trilux 18
Classic
Rubens

vof Schrijver, Terwolde
fam. J. de Groot, Zalk
J. en G. Hoegen, Ermelo
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