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Op weg naar de NRM van 2012 blikt Veeteelt terug op de twaalfde NRM in 2010. In de komende nummers brengt Veeteelt de kampioenen van toen in
beeld. Wie wonnen er en hoe is het de kampioenen sindsdien vergaan?

Jan Hoegen:
‘Winnen op zo’n grote
keuring geeft veel energie’

Theo van Vliet:
‘Misschien wel de beste
uier van Nederland’

In 2008 won Jan Hoegen uit Garderen met Stadeldochter J&G Lena 63 het middenklassekampioenschap roodbont. In 2010 behaalde hij dezelfde overwinning, maar dan met Classicdochter
J&G Trilux 18. Daar kwam met behulp van het
stemmende publiek ook nog het algemeen kampioenschap roodbont bij. ‘Van de resultaten die
we op verschillende nationale keuringen behaald hebben, hebben we altijd enorm genoten’,
vertelt Jan Hoegen trots. ‘Winnen op zo’n grote
keuring geeft ontzettend veel energie.’
Helaas is Trilux 18 niet te zien op de komende
NRM in juni. ‘Na de overwinning in Utrecht is ze
vaak gespoeld. Daarna hebben we haar geprobeerd drachtig te maken, maar dat lukte pas na
een half jaar. De koe staat nu al erg lang droog,
waardoor ze dit jaar niet naar de NRM kan.’
Trilux 18 kalft naar verwachting in september.
Ze is drachtig van Mr. Burns. Hoegen heeft al
diverse nakomelingen van de Classicdochter,
waarvan twee aan de melk: een Tequila- en een
Lawn Boydochter. ‘Het zijn geen opvallende dieren, maar ze zijn wel gewoon goed’, legt Hoegen
uit. ‘Ik hoop nog op een nakomeling die het niveau van Trilux 18 kan evenaren.’
Voor de komende NRM in Zwolle heeft Hoegen
maar één koe opgegeven in verband met de verplaatsing van het melkveebedrijf.
Hoegen heeft een duidelijk standpunt wat betreft een kampioenskoe. ‘Een koe die een kampioenschap behaald heeft, moet een week na dat
kampioenschap nog als kampioen in het koppel
herkenbaar zijn.’ Daarmee geeft Hoegen aan dat
hij niet gelooft in koeien die in het strohok gehouden worden. ‘Een goede koe moet zich in
het koppel kunnen handhaven.’

‘Hoe het met Spirit Precilla is? Goed en minder
goed’, vertelt Theo van Vliet uit Nieuwlande.
‘Na de overwinning op het middenklassekampioenschap zwartbont op de NRM van 2010 hebben we haar een aantal malen gespoeld. Helaas
hebben we Spirit Precilla daarna niet op tijd
meer drachtig gekregen. Ze kalft in augustus,
dus ze loopt de NRM dit jaar mis.’
Het was niet de eerste keer dat Van Vliet een
kampioenschap behaalde op de nationale show
in Utrecht. ‘Het was al twee keer gelukt met
Giessen Charity 504 (v. Starleader) in 2002 en
2004, maar het blijft prachtig om een grote
show te winnen,’ vertelt Van Vliet.
De Drentse veehouder zag Spirit Precilla voor
het eerst op de Duitse WEU-Konvent in Oldenburg. ‘Voor mij is ze de ideale combinatie van
topexterieur, een goed eiwit en een geweldige
koefamilie. Misschien heeft Spirit Precilla met
haar 94 punten voor uier wel de beste uier van
Nederland’, vertelt Van Vliet enthousiast. ‘Dat
ze zo compleet is, maakt haar erg interessant
voor de internationale markt, zeker na het behalen van de kampioenstitel op de NRM. Er zijn
al diverse embryo’s verkocht in Duitsland en
een Goldwyndochter van Precilla is voor zesduizend euro verkocht op de Tulip Holstein Sale in
Zwolle.’
Momenteel zijn er op het bedrijf van Van Vliet
twee vaarzen van de Spiritdochter aanwezig:
een Durham Ross, die al aan de melk is, en een
Goldwynvaars, die in juni kalft. Van de Goldwynvaars heeft Van Vliet hoge verwachtingen.
‘Als ze net zo’n goede uier krijgt als haar moeder zal het een geweldige koe worden, die over
twee jaar zeker naar de NRM kan.’

J&G Trilux 18, middenkamp. roodbont NRM 2010

Spirit Precilla, middenkamp. zwartbont NRM 2010
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