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Ondanks uitvallers bĳ diverse dochtergroepen alle lof
voor de stap naar ibr-veilige NRM

NRM-formule staat
als een huis
Het hart van de Nederlandse rundveeverbetering klopte twee dagen
lang in de Ĳsselhallen in Zwolle. De veertiende NRM gaat in de boeken
als een editie met fraaie kampioenes, een hoog niveau van dochtergroepen en een steeds belangrĳker wordende vakbeurs.
tekst Jaap van der Knaap

De beide serniorenkampioenes tĳdens het defilé:
Moerhoeve Marina 238 en Bons-Holsteins Koba 191
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opkoeien, topbeurs en toppubliek’.
Het was een krachtige samenvatting die Louwrens van Keulen kort na
afloop van de veertiende NRM-editie gaf.
Er zullen weinigen zĳn die de woorden
van de projectleider van de NRM zullen
betwisten.
Het niveau van de individuele keuring
was sterk en zeker bĳ de dochtergroepen
was de kwaliteit hoger dan voorgaande
jaren. De vakbeurs heeft zich sterk ontwikkeld en voorziet duidelĳk in een behoefte. Melkmachineleveranciers kiezen
inmiddels liever voor een stand op de
NRM dan voor een plaatsje op de beurs
AgroTechniek Holland komend najaar.
En dan ook nog eens de grote aantallen
bezoekers die zorgden voor een geweldige atmosfeer. Volgens Van Keulen waren
het er zelfs meer dan de tienduizend van
de vorige editie.

Ibr-veilige keuring goede zet
De prima sfeer werd veroorzaakt door
goede randvoorwaarden als het weer,
de niet beslist noodzakelĳke landwerkzaamheden en de gunstige melkprĳs,
maar ook omdat er meer rust in het NRMprogramma was gebracht. De pauze was
bĳvoorbeeld een half uur langer. Dat
voorkwam lange rĳen bĳ de eetstandjes
en het voorkwam een vluchtige rondgang
over de beurs. Daarnaast kon er als vanouds gerekend worden op een strak tĳdschema, waardoor goed in te schatten
was of je als bezoeker voor melktĳd weer
thuis kon zĳn. Het tĳdstip van het defilé
klopte exact met het draaiboek waardoor
het nieuwe defilé en het zingen van het
volkslied nog massaal werd bĳgewoond.
Een goede zet, zeker voor het imago, is
de stap naar een ibr-veilige keuring. Bĳ
de individuele keuring zorgde dit slechts
voor een handvol uitvallers en viel de
schade mee. Een grotere vrees bestond

er voor de gevolgen voor de dochtergroepenpresentaties. Daar waren inderdaad
verliezers. Onder andere CRV, GGI en KI
Samen moesten door afvallers vanwege
een ibr-positieve uitslag noodgedwongen de dochtergroepsamenstelling wĳzigen. Maar ondanks dat daarmee niet
de sterkste formatie de ring ingestuurd
kon worden, wilden de organisaties niet
weer terug naar de oude situatie. Importeurs en ki’s zĳn het erover eens dat bĳ
een nationale show een zo hoog mogelĳke gezondheidsstatus hoort.
Er borrelde in Zwolle wel de vraag op of
het tonen van dochtergroepen nog past
bĳ de huidige fokkerĳontwikkelingen.
Hoe zinvol is het om groepen melkgevende dieren te tonen wanneer genoomstieren meer en meer de inseminatiemarkt gaan beheersen? Dit jaar al was
de scheidslĳn tussen fokstiergroep en
proefstiergroep tĳdens de NRM erg diffuus en vergelĳken was lastig. Krĳgt de
verkoop van een stier nog echt een impuls na het tonen van een dochtergroep?
Het is aannemelĳk dat bĳ toekomstige
NRM-edities het huidige aantal groepen
niet meer geëvenaard gaat worden.

NRM versus EK
Maar dat de NRM-formule staat als een
huis, is ook dit jaar bewezen. De drommen mensen die zich op beide dagen uitstekend vermaakten op de beurs en in de
veehallen zĳn het bewĳs. Zo kon de rubriek honderdtonners opnieuw op veel
sympathie rekenen. Ondanks het mindere aantal aanwezige honderdtonners
dan twee jaar geleden, blĳft het een bĳzondere competitie waarbĳ de deelnemers alleen al trots waren om hun topkoe te mogen tonen.
Die trots om te mogen deelnemen, is ook
merkbaar bĳ de individuele keuringen,
ondanks dat het voor een aantal fokkers

al vanzelfsprekend is dat ze dieren afvaardigen. Sommige kampioenen waren
vooraf al getipt, daar waar andere juist
vriend en vĳand verrasten. Zelfs de buitenlandse juryleden waren aangenaam
verrast. De zwartbontjury Paul Hannan
meldde dat hĳ met een vooroordeel –
Nederland heeft vooral kleine indexkoeien – was vertrokken vanuit Ierland,
maar dat hĳ nu wel beter weet. Nederland kan volgens smaakmaker Hannan
met de kampioenen van de NRM 2014
beslist de strĳd aan op het EK in Frankrĳk over twee jaar.

Koning(in) voor lustrumeditie?
Daar sneed de Ier een gevoelig punt aan:
de datum van het EK over twee jaar staat
vast op 17, 18 en 19 juni. Dat moment
kan wel eens in de wielen rĳden van de
NRM, traditiegetrouw aan het eind van
de junimaand. Het is namelĳk maar de
vraag of het veterinair mogelĳk is dat
koeien op beide shows kunnen acteren.
Dat zou kunnen betekenen dat fokkers
een keuze moeten maken: het EK of de
NRM. Het NRM-bestuur buigt zich komende tĳd over de kwestie, maar het
zou natuurlĳk bĳzonder spĳtig zĳn wanneer de toppers niet meedoen in de binnenlandse strĳd.
Als het bestuur ervoor kiest om de datum te laten staan, dan van hieruit een
suggestie voor de vĳftiende NRM-editie
in 2016. Bĳ een lustrum hoort iets bĳzonders. Wat zou het mooi zĳn wanneer net
als in 2006 weer een koning (en koningin!) de prĳzen overhandigt. Als je dan
als deelnemer moet kiezen tussen het EK
of de NRM, dan zou ik het wel weten. l
Veeteelt maakte van de NRM prachtige
videoreportages. Van de Veeteeltverhalen die
zĳn
voorzien zĳn van een filmicoontje
filmpjes te zien op www.veeteelt.nl

Grote rubrieken vulden de keuringsring tĳdens de NRM 2014
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