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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?

Teus van Dijk:
‘Alle drie de NRM-titels
even bijzonder’
In 2010 won Teus van Dijk voor de derde keer
het algemeen kampioenschap op de NRM in
Utrecht. ‘Alle drie de keren blijven even bijzonder’, vertelt Teus van Dijk uit Giessenburg. ‘In
mijn ogen was de nationale showcarrière van
Wilhelmina 358 na het winnen van het algemeen en seniorenkampioenschap zwartbont in
2010 eindelijk compleet.’
De melkrijke Wilhelmina 358 heeft vorig jaar
maart voor de laatste keer gekalfd en is opzettelijk nog niet drachtig gemaakt, omdat ze na de
NRM misschien gespoeld wordt. Op dit moment
is er een tweeling van Wilhelmina 358 met 85
en 86 punten aanwezig op het bedrijf.
Bij Teus van Dijk maken de keuringskoeien vaak
langere lactaties. Volgens Van Dijk zijn de keuringskoeien erg persistent en blijven daardoor
lang scherp voor de show. ‘Koeien slijten van het
afkalven, daarom moet je dat zo veel mogelijk
voorkomen. Ook Wilhemina 358 maakte gemiddeld langere lactaties, in slechts vijf lactaties
passeerde ze de grens van 100.000 kg melk’, aldus Van Dijk.
Voor de komende NRM heeft Teus van Dijk vijf
dieren opgegeven, alle vijf afkomstig uit de Wilheminafamilie. Ook Wilhemina 369, die in 2008
won op de NRM, is weer opgegeven. De CB Allendochter kalfde recent, waardoor ze waarschijnlijk niet op haar best is om mee te doen
aan de individuele keuring.
Nog één goede melkcontrole, dan heeft ze honderdduizend kilogram melk gegeven. Teus van
Dijk: ‘We zien het als een uitdaging om met
twee oud-NRM-kampioenes dit jaar weer in de
ring te verschijnen.’

Wilhelmina 358 en een juichende Teus van Dijk

Marco Nieuwenhuis:
‘O V Nueva na zwaar jaar
toch aangemeld’
O V Nueva was dé verrassing van de NRM in
2010. In de seniorenklasse roodbont sleepte de
onbekende Sputnicdochter van Marco Nieuwenhuis uit Klarenbeek het kampioenschap binnen
vóór de populaire Mon-Chri.
‘Het was de eerste keer dat we met een koe naar
de NRM gingen’, vertelt Marco Nieuwenhuis.
‘Een jaar eerder werd Nueva derde op de fokveedag in Apeldoorn. Het was heel onwerkelijk
om meteen de kampioenstitel te veroveren bij
de seniorenklasse roodbont in Utrecht.’
Nieuwenhuis kocht Nueva als pink samen met
nog vier pinken van Robert Overvelde, omdat er
enkele jaren erg weinig vaarskalveren waren geboren. ‘Het waren goede pinken, maar qua exterieur stak Nueva er wel al bovenuit.’
Nueva fokt consequent goed volgens Nieuwenhuis. Er zijn op het moment vier dochters van de
Sputnicdochter op het bedrijf: een Kiandochter
van 85 punten, een Twisterdochter van 87 punten, een Kylianvaars die nog niet aan de melk is
en een Jotanvaarskalfje uit een spoeling.
‘Nueva heeft een zwaar jaar gehad. Vorig jaar
werd ze twee keer gespoeld, waarna ze een lebmaagdraaiing kreeg. Eind januari kalfde ze van
een zwaar Pleasurevaarskalf, waarop weer een
lebmaagdraaiing volgde. Vervolgens hadden we
in februari de ijzige kou, maar Nueva sloeg zich
er dapper doorheen’, vertelt Marco Nieuwenhuis. ‘Het gaat nu weer de goede kant op met
Nueva. Door de gebeurtenissen heeft ze gelukkig weinig slijtage opgelopen. Haar uier en beenwerk zijn nog altijd heel goed. Voor ons was dat
de aanleiding om haar ook dit jaar weer aan te
melden voor de NRM.’

O V Nueva, seniorenkampioene roodbont 2012
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