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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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Marco Nieuwenhuis: ‘Een sport om weer de NRM te halen’
In 2010 was ze de verrassing van de NRM.
Twee jaar later slaagde OV Nueva er opnieuw in om de seniortitel op haar naam
te schrĳven. ‘En dat na een zwaar jaar
met onder meer een lebmaagverdraaiing.
De eerste titel overkwam ons gewoon,
maar de tweede was ook heel bĳzonder,
juist omdat het zo veel moeite had gekost
haar er weer bovenop te krĳgen’, geeft
Marco Nieuwenhuis uit Klarenbeek aan.
Over ruim een maand wacht de bĳna tien
jaar oude Sputnicdochter wellicht het
derde optreden op de NRM. ‘Het is een
klein beetje een sport geworden om opnieuw de NRM te halen. We hopen dat
het nu weer lukt, maar omdat ze twee
weken geleden kreupel liep beslist de selectiecommissie pas vlak voor de NRM of
ze definitief wordt aangewezen.’
Nieuwenhuis vindt dat Nueva nog steeds
beter wordt. ‘Als je vier jaar geleden had
gevraagd wat haar beste onderdeel is, dan

BARENDONK WILMA 208

had ik de uier gezegd. Nu voeg ik daar
frame aan toe. Als vaars was Nueva licht
in de voorhand, nu is ze uitgediept en een
zware koe geworden. Ze is veel beter in
verhouding, alles past beter bĳ elkaar.’
Overdag gaat Nueva met de rest van het
koppel de wei in, maar ’s nachts houdt
Nieuwenhuis haar apart. ‘We hebben
twee jaar geleden een nieuwe stal gebouwd met een separatieruimte met
boxen van 1,35 meter breed. Daar gaat
Nueva na het melken in. Ik wil met haar
gewoon geen risico lopen.’
Nueva was de eerste – en tot nu toe ook
de enige – koe van het bedrĳf die deelneemt aan de NRM. Ook voor de vier
dochters van Nueva is NRM-deelname
nog een brug te ver. ‘Haar Jotandochter
heeft qua exterieur de manieren van haar
moeder. We hadden haar wel opgegeven
voor de NRM, maar ze is in de tweede
ronde helaas afgevallen.’
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Jan Hermanussen: ‘Uiteindelĳk de beste van de zeven zusjes’
Zes Barendonkkoeien waren al aangewezen voor de NRM, waaronder de regerend
vaarzenkampioene Brasilera. Maar Barendonk Wilma 208, de reservekampioene bĳ de senioren in 2012, moest lang
wachten op het verlossende bericht dat ze
naar de NRM mag. ‘Al komt de selectiecommissie kort voor de NRM nog wel
even kĳken. Wilma heeft drie weken geleden voor de zesde keer gekalfd en de uier
is nog niet helemaal vrĳ van zucht. Dat
maakt het lastig om haar kansen in te
schatten’, geeft Jan Hermanussen aan.
De fokker uit het Brabantse Beers zal de
NRM-deelname in 2012 niet snel vergeten. ‘Dat was voor ons een bĳzonder
hoogtepunt. De vaarzenkampioene én de
reservekampioene bĳ de senioren; dat
zullen we niet snel meer evenaren.’
Hermanussen omschrĳft Wilma 208 als
een krachtige koe met veel jeugd en super
beenwerk. ‘Ze heeft enorm veel uitstra-

ling. Ze heeft iets extra’s als ze in de ring
komt. Bovendien heeft ze echt de wil om
melk te geven en te overleven.’
De met 92 punten ingeschreven Wilma
produceert al weer 45 kg per dag. Haar
lopend levenstotaal ligt op bĳna 60.000
kg melk met gemiddeld 4,09% eiwit. KI
De Toekomst heeft twee zonen – van Destry en Mr Savage – ingezet, terwĳl KI
Kampen nu een stierkalfje van Timon in
onderzoek heeft. In de Barendonkstal lopen vier dochters van Man-O-Man. ‘Ik heb
Wilma met Man-O-Man gespoeld om wat
ander bloed in de stal te krĳgen. Uit één
van die vaarzen hebben we nu alweer een
mooi rood kalfje van Big Apple.’
De acht jaar oude Wilma is zelf de jongste
van de zeven bekende Classiczusjes uit
Wilma 116 (v. Tulip), waarvan er nog drie
in leven zĳn. ‘Vanaf het begin hoorde ze
bĳ de beteren, maar uiteindelĳk kan ik
wel zeggen dat zĳ de beste is geworden.’
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