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Op weg naar de NRM van 2014 blikt Veeteelt terug op de dertiende NRM in 2012. 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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Hans Puttenstein: ‘Ik melk Marie met plezier vier keer’
In 2010 won ze al de vaarzentitel op de
NRM. Twee jaar later deed Brook Marie
61 er nog een schepje bovenop en sleepte
ze als middenklaskampioene ook het algemeen kampioenschap in de wacht. Of
ze opnieuw succes gaat boeken op de
NRM? Eigenaar Hans Puttenstein waagt
zich nog niet aan voorspellingen. ‘We
hebben haar in ieder geval opgegeven.
We doen er alles aan om haar goed in
vorm te krĳgen; ze wordt steeds mooier
nu. Maar eigenlĳk heb ik met Marie al
alles bereikt wat ik wilde bereiken. Ze
heeft het algemeen kampioenschap op
de NRM gewonnen en we hebben al veel
nakomelingen van haar. Wat wil een
mens nog meer?’
Na haar overwinning op de NRM in 2012
spoelde Puttenstein de Classicdochter intensief. Ze produceerde zestig embryo’s.
In Kamperveen lopen inmiddels dochters van Jotan, Acme, Timon en Apple.
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Na een lange tweede lĳst door de verschillende spoelsessies kalfde Marie in
november voor de derde keer. ‘Tĳdens
het spoelen moesten we ons best doen
haar op de melk te houden, nu blĳft ze
maar melk produceren. Ze is voorspeld
op een lĳst van meer dan 15.000 kg melk
in 305 dagen.’
Dagelĳks geeft de Classicdochter nu nog
zo’n 55 tot 60 kilo melk en werkt ze zestien kilo krachtvoer naar binnen. ‘Dat
kan ze prima aan.’
Puttenstein melkt Marie vier keer per
dag. ‘Tussen de middag en ’s avonds als
ik naar bed ga melk ik haar nog een keer
extra. Gisteravond was ik na een vergadering om twaalf uur thuis; dan stap ik
met plezier nog even in de melkput. Marie is gewoon een heel fĳne koe. Als ik
haar roep, komt ze meteen. Zo’n koe fok
je maar één keer in je leven. Dan moet je
er ook van genieten.’
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Jan Thomas Vos: ‘Kilo’s kwĳt en ophangband beter zichtbaar’
Bezoekers pikken haar er meteen uit.
Door haar lengte en frame, maar ook
door haar kleur is Glinzer Gerie 129 een
opvallende verschĳning in de stal van
Jan Thomas en Betty Vos uit Godlinze.
‘Ze is echt het uithangbord van onze
stal. Gerie heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. In frame, in lengte, in
diepte. Maar ze is nog niet op haar
mooist; ik verwacht dat ze nog beter
wordt’, geeft Vos aan.
De Blitzdochter maakte bliksemsnel carrière. Nog maar nipt twee jaar oud won
ze al de reservetitel bĳ de vaarzen op de
Groningse wintershow. Een jaar later
veroverde ze het algemeen kampioenschap in Bedum, een paar maanden later
de reservetitel in de middenklasse op de
NRM. ‘Een buitenstaander zou bĳ het
behalen van de reservetitel misschien
denken “jammer”. Daar hebben wĳ geen
moment aan gedacht. Wĳ hadden er

nooit bĳ stilgestaan dat we kans zouden
maken op een titel.’
Maar na de NRM ging niet alles van een
leien dakje. Gerie verwierp haar vrucht
en kreeg last van het schmallenbergvirus. ‘We hebben haar toen twee keer
gespoeld. Dat resulteerde in een stiertje van Tableau en een vaarsje van
Burnstyn.’ Gerie werd vervolgens drachtig van een eigen stier, waarna ze geruime tĳd droog stond en flink groeide.
In december kalfde ze voor de derde
keer. ‘Tot aan de keuring in Bedum heb
ik haar apart gehouden. Maar ik was er
eigenlĳk te veel mee bezig. Nu ze tussen
het koppel loopt gaat het veel beter. Ze is
kilo’s kwĳtgeraakt en de ophangband in
haar uier is nu ook veel beter zichtbaar.’
Vos heeft Gerie opgegeven voor de NRM.
‘We beginnen weer met een schone lei.
Ze moet zich gewoon bewĳzen. Maar dat
ze er nog is, dat vind ik zelf al super.’
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