KAMPIOENEN IN DE KIJKER
Op weg naar de NRM van 2019 blikt Veeteelt terug op de vijftiende NRM in
2019. 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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M E R W E H O E V E A L A N A 5 ( V. A M O R )

B R O O K M A R I E 6 8 ( V. J O TA N )

Gerrit de Groot:
‘Door Alana nog fanatieker
geworden op keuringen’

Hans Puttenstein:
‘Koeien als de Maries, daar
ben je boer voor’

‘Vijf weken geleden ben ik voor het eerst vader geworden, in diezelfde tijd hebben we Alana klaargestoomd voor de NRM en nu winnen we de NRM-titel.’ Gerrit de Groot kon twee jaar geleden zijn geluk niet op toen Merwehoeve Alana 5 (v. Amor) de titel in de
middenklasse won op de NRM. ‘Het was echt superbijzonder’, zo kijkt
de fokker uit Herwijnen nu terug. ‘Je moet niet vergeten dat we eigenlijk pas een jaar of tien weer serieus meedoen aan keuringen.’
Bovendien waren tijdens de NRM veel ogen gericht op Alana, die in
2015 als tweedekalfskoe de HHH-show won. ‘Die overwinning kwam
voor ons redelijk als een verrassing. De lat op de NRM lag daardoor
wel hoog. Het was prachtig dat we die hoge verwachtingen konden
waarmaken. Door al die titels die Alana heeft gehaald, zijn we als
familie nog fanatieker geworden op keuringen.’
De afgelopen maanden stonden voor de inmiddels zes jaar oude
Amordochter en de hele familie De Groot vooral in het teken van de
voorbereiding op het EK in Libramont. ‘We hebben met het tijdstip
van afkalven bewust rekening gehouden met het EK’, vertelt De
Groot. Vrijwel meteen na het kalven in september zetten de fokkers
Alana op een rantsoen van hooi. Eerst op gewoon hooi, de laatste
weken voor het EK kreeg de koe kunstmatig gedroogd, Zwitsers
hooi. ‘Dat had toch nog effect’, vertelt De Groot aan de vooravond
van het vertrek naar Libramont. ‘Ze is er nog scherper van geworden,
nog mooier over de ribben en de benen. Ze is echt mooi in vorm nu.’
Een aansprekend type, een uitzonderlijke uier en, niet te vergeten,
een mooi hoofd, het zijn volgens De Groot de sterke punten van
Alana. Of ze straks in juni haar titel zal verdedigen op de NRM? De
Groot durft zich er nog niet op vast te pinnen. ‘Eerst maar eens kijken
hoe het in Libramont gaat. Als het ons lukt om haar er daar goed voor
te zetten, dan hebben we eigenlijk ons doel al bereikt.’

In 2006 won hij met Brook Marie 55 (v. Taco) al een NRM-titel. In 2010
en 2012 lukte hem dat met haar dochter Brook Marie 61 (v. Classic).
En in 2017 was het raak voor kleindochter Brook Marie 68 (v. Jotan).
Met drie generaties op rij had Hans Puttenstein uit Kamperveen succes op de nationale show. ‘Dat is echt bijzonder. Het is ook gewoon
een aparte koefamilie. De Maries zijn niet alleen jeugdig en super
geuierd, maar ze hebben ook melkaanleg. Het zijn bovendien koeien
die niet over zich heen laten lopen, maar wel prettig in de omgang
zijn. Daar ben je boer voor, voor zulke koeien.’
Het was twee jaar geleden hard werken om Brook Marie 68 in vorm
te krijgen, herinnert de fokker zich. ‘Ze had scherp in gehad. We hebben van alles geprobeerd om ervoor te zorgen dat ze weer vol oogde. Ik ben op de keuring zelfs nog heen en weer geweest om thuis
ander voer te halen. En uit de melkbus met water die ik bij me had,
dronk Marie alsof het een sneldrinker was. Als het dan lukt om het
maximale uit de koe te halen, dan voelt dat als een overwinning.’
Een nieuw NRM-optreden zit er dit jaar niet in voor Brook Marie 68.
Na de NRM spoelde Puttenstein haar een aantal keer met Attico en
Addiction P. Hij hoopt dat Marie nu drachtig is. ‘Ze is enorm doorgegroeid. Twee jaar geleden was ze bijna te scherp, nu is ze bijna te
breed in de voorhand’, vertelt de fokker, die Marie omschrijft als een
koe met een mooie balans tussen frame en type, een hoog en breed
aangehechte uier en sterke benen met heel goede klauwen.
Met een beetje geluk is de Mariefamilie wel van de partij op de NRM.
‘Uit Marie 68 melk ik nu een Julandyvaars die ik zeker ga opgeven
voor de NRM. Ze lijkt heel best’, vertelt Putttenstein, die uitkijkt naar
de show in Zwolle. ‘Als voorzitter van de HHH-show is het voor mij de
laatste jaren onmogelijk om zelf mee te doen aan die keuring. Dat
maakt deelname aan de NRM voor mij net een beetje extra bijzonder.’
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