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De jongste vaarzenrubriek opende de
roodbontkeuring sterk

Barendonk Wilma 300 nieuwe loot aan succesvolle familie
De Barendonk Wilma’s van de familie Hermanussen uit Beers zĳn geen onbekende
verschĳningen in de keuringsring. Zo eiste
Wilma 208 twee jaar geleden op de NRM nog
de reservetitel bĳ de senioren op. Vaarzenkampioene Barendonk Wilma 300 stamt uit
dezelfde lĳn. In Beers kwamen zeven volle
zussen uit de combinatie Classic x Wilma
116 (v. Tulip) aan de melk. Een daarvan is de
al genoemde Wilma 208, terwĳl haar volle
zus Wilma 199 de overgrootmoeder is van
de kersverse vaarzenkampioene Wilma 300.

Barendonk Wilma 116
(v. Tulip)
Barendonk Wilma 199
(v. Classic)
Barendonk Wilma 238
(v. Kian)
Barendonk Wilma 268
(v. Zabing)
Barendonk Wilma 300
(v. Mr Savage)

Barendonk Wilma 300 (v. Mr Savage),
kampioene jong
Voorspelde productie: 2.01 305 8452 3,62 3,47
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Barendonk Wilma 300 volgt stalgenote Brasilera op, Evert Korenberg wint
reservetitel met eigen Zeedieker Mon-Chri 20

Zilver met een gouden randje
Hĳ zal er vast nog vaak aan terugdenken. Evert
Korenberg sleepte met zĳn eigen Zeedieker
Mon-Chri 20 het zilver in de wacht. De titel
ging naar Barendonk Wilma 300, een waardige
opvolgster van stalgenote Brasilera.
tekst Inge van Drie

video-impressie www.veeteelt.nl

H

et is niet meer louter Classic wat de klok slaat bĳ roodbont.
Dat was duidelĳk te merken in de vaarzenrubrieken op de
NRM. In de jongste rubriek was het vergeefs zoeken naar een
nazaat van de Stadelzoon die al jarenlang de keuringsuitslagen
bĳ roodbont domineert. Zou Jotan die rol over kunnen nemen?
De Jordanzoon was op de NRM na Classic in ieder geval wel de
best vertegenwoordigde stier met zeven nakomelingen. Twee
daarvan gaven in de openingsrubriek acte de présence. Van dat
duo maakte Zeedieker Mon-Chri 20 de sterkste indruk met haar
fraaie skelet, haar vast aangehechte uier en het fĳne botwerk.
De Jotandochter – haar Bacculummoeder is een halfzus van de
bekende Jordandochter Zeedieker Mon-Chri 1 – presenteerde
zich in Zwolle aan de hand van haar kersverse eigenaar Evert
Korenberg, die jarenlang bedrĳfsleider was bĳ Landbouwsluis.
Dit voorjaar verkocht het bedrĳf zĳn veestapel. Korenberg nam
de Jotandochter en haar tante Mon-Chri over en stalde ze bĳ
Hans Puttenstein in Kamperveen.

Roodbonte Coba uit zwartbonte koefamilie
Mon-Chri nam het in de jongste rubriek op tegen onder meer
Oelhorst Coba 312 (v. Infrarouge). Uit de overwegend zwartbonte
Cobakoefamilie fokten Freek en Bert Luttikhedde uit Ambt
Delden een sterke, robuuste vaars, die – zo bleek uit haar
krachtige lĳf en de sterk en hoog opgehangen melkklier – haar
hoge productie moeiteloos aankon. Toch moest ze het qua stĳl
afleggen tegen Mon-Chri.
Maar de jongste rubriek vaarzen, die de keuring sterk opende,

had nog meer fraais in petto. Wat te denken van Barendonk Wilma 300, met haar twee jaar en bĳna vier maanden de jongste
vaars van de keuring. De dochter van Mr Savage – een als stiervader ingezette roodfactor Shottlezoon – was een grote, lange
vaars met mooie verhoudingen in haar lichaam, een fraaie
kruispartĳ en een sterke uier. Ook haar beenwerk was onberispelĳk; de jonge vaars zette haar benen kaarsrecht naar voren.
Dankzĳ een sterkere bovenbouw rekende de pupil van de familie Hermanussen uit Beers uiteindelĳk af met Mon-Chri.
Het hoge niveau van de jongste vaarzenrubriek konden de oudere vaarzen niet helemaal bĳbenen. De rubriek miste een uitgesproken kopnummer. Jurylid René Lubberdink koos uiteindelĳk voor Antje 85 als rubriekswinnares vanwege haar sterke
beenwerk. De Classicdochter van Freek-Jan en André Ordelman uit Gelselaar was weliswaar niet de vaars met de meeste
uitstraling, maar ze was wel heel compleet en ze stapte soepel
door de ring op harde en droge benen. Antje rekende in haar
rubriek af met de meer stĳlvolle Huntje Holstein Ampel 372, een
fraai geuierde dochter van Crackholm Secure – over variatie in
vaders gesproken – van Henk Oudenampsen uit Laren. De ruim
ontwikkelde, ondiep geuierde Barendonk Emma 220 (v. Jotan) van
Barendonk Holstein kwam op de derde plaats.

Geen spoor van twĳfel
In de finale kwamen de oudere vaarzen er niet aan te pas. De
eervolle vermelding ging naar Oelhorst Coba 312, maar zonder
een spoortje van twĳfel kroonden de Deense melkveehouder
Niels Erik Haahr en zĳn collega René Lubberdink Barendonk
Wilma 300 tot kampioene. De Mr Savagedochter werd daarmee
de opvolgster van stalgenote Barendonk Brasilera 12, die twee
jaar geleden de vaarzentitel mee naar Beers nam.
Ook Evert Korenberg hoefde niet met lege handen naar huis.
Met zĳn nu echt eigen pupil Mon-Chri veroverde hĳ het zilver,
dat voor Korenberg ongetwĳfeld een gouden randje had. l
Zeedieker Mon-Chri 20 (v. Jotan), reservekampioene jong
Voorspelde productie: 2.00 305 8395 4,04 3,18

Tabel 1 – Top drie rubrieken roodbont jong

naam koe

vader

m.vader eigenaar, woonplaats

jong Rubriek 12 (geboren november 2011-maart 2012)
1a Barendonk Wilma 300
Mr Savage Zabing
Barendonk Holsteins, Beers (N.Br.)
1b Zeedieker Mon-Chri 20
Jotan
Bacculum E. Korenberg, Genemuiden
1c Oelhorst Coba 312
Infrarouge Mr Burns mts. Luttikhedde, Ambt Delden
jong Rubriek 13 (geboren maart 2011-oktober 2011)
1a Antje 85
Classic
Blitz
F., G. en D. Ordelman, Gelselaar
1b Huntje Holstein Ampel 372 Secure
Kian
J. H. Oudenampsen, Laren (Gld.)
1c Barendonk Emma 220
Jotan
Classic Barendonk Holsteins, Beers
Voor het overzicht van alle uitslagen: www.veeteelt.nl/nieuws/nrm-uitslagen
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