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Reservekampioene Stouwdamshof Jacoba 19 (l.)
en kampioene Glinzer Greetje 102 (r.)

Gabriel Blanco del Campo: ‘Deze koeien moeten het fokdoel zĳn’
Het was een van de meest indrukwekkende rubrieken van de NRM,
aldus jurylid Gabriel Blanco del Campo, die samen met Niels Erik
Haahr de beoordeling van de honderdtonners op zich nam. ‘Dit
type koeien is waar we naartoe moeten in de fokkerĳ, dit moet het
fokdoel zĳn. Het zĳn koeien die probleemloos zeven, acht lactaties
meegaan.’ De hoofdinspecteur van het Spaanse holsteinstamboek
keurde ze met zeer veel plezier. De keuze was moeilĳk. ‘Ook degene die we achteraan plaatsten, hebben we verteld dat zĳ geweldige koeien hadden. We hebben uiteindelĳk gekozen voor de koeien die in het totale plaatje het meest in balans zĳn. De kampioenen
zĳn koeien die op alle kenmerken het best scoorden.’
Ook in Spanje bestaat er een duurzaamheidsrubriek. ‘Hieraan
kunnen koeien met een levensproductie vanaf 70.000 kilo meedoen. Over een aantal jaar ook een 100.000 kilogram-rubriek organiseren, dat is voor ons een mooi streven.’
Het Spaanse jurylid Gabriel Blanco del Campo jureerde met veel plezier
de rubriek honderdtonners op de NRM
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Honderdtonners maken indruk met duurzaam exterieur en pittige karakters

De glans van Glinzer
Greetje 102
Opnieuw zorgde de honderdtonnerrubriek
voor volle tribunes in de Ĳsselhallen in Zwolle.
De twee buitenlandse juryleden spraken hun
lof uit voor alle deelnemende dieren, maar
verkozen de zeer stĳlvolle Glinzer Greetje 102
tot de mooiste ‘old lady’.
tekst Jorieke van Cappellen

;video-impressie www.veeteelt.nl

D

e volle tribunes bewezen het. Hoewel de keuring van de
honderdtonners pas voor de tweede keer werd georganiseerd, had de honderdtonnerrubriek op de NRM opnieuw een
onweerstaanbare aantrekkingskracht op de bezoekers. Het
woord ‘oud’ leek bĳna misplaatst voor de productietoppers die
in Zwolle de ring betraden. Ze maakten stuk voor stuk indruk,
met nog bikkelharde benen, de kwaliteitsvolle uiers, en dit dikwĳls gecompleteerd met een zichtbaar pittig karakter.
Hoewel de rubriek op de eerste dag van de NRM werd gekenmerkt door een aantal uitvallers – oorspronkelĳk stonden er
22 dieren vermeld in de catalogus – vormden de uiteindelĳk
14 deelneemsters die de ring betraden een imponerende aanblik. En dat 100.000 kg melk produceren dikwĳls onopvallend
gaat, bleek wel uit het feit dat vĳf koeien deze dag hun ‘showdebuut’ meemaakten. Zo was de familie Nĳhof-Schuinesloot
nooit eerder op de NRM geweest. Ze waren echter zo onder de
indruk van de vorige editie, dat ze ook besloten mee te doen
met één van de zeven honderdtonners die hun bedrĳf al telde:
Old Sneker 78 (v. Lord Lily). ‘Het is goed om te laten zien hoe
duurzaam de Nederlandse veestapel is’, zo citeerde speaker
Alice Booĳ de familie Nĳhof.

Zware kluif voor de buitenlandse juryleden
Anders dan op de NRM van 2012, waarbĳ een top drie werd
aangewezen, werden op deze NRM-editie alle koeien daadwerkelĳk op volgorde geplaatst. Juryleden Gabriel Blanco del Campo uit Spanje en Niels Erik Haahr uit Denemarken hadden een
zichtbaar zware kluif aan de beoordeling van de 14 veelgeefsters. Uiteindelĳk kozen zĳ voor de koeien met de meeste baTabel 1 – Top drie honderdtonners

naam koe

vader

m.vader eigenaar, woonplaats

1 Glinzer Greetje 102
Rudolph Tornedo
2 Stouwdamshof Jacoba 19 Stadel Lica
3 Ynskje 75
Dante Rudolph

mts. Vos-van der Schoor, Godlinze (Gr.)
fam. Van ‘t Hof, Oosterwolde (Gld.)
mts. D. en J. van Dooren, Terschuur (Gld.)

Voor het overzicht van alle uitslagen: www.veeteelt.nl/nieuws/nrm-uitslagen

Kampioene honderdtonners: Glinzer Greetje 102 (v. Rudolph)

lans in het frame en de beste uiers. Daarin ontspon zich een
spannende strĳd tussen de drie laatst overgebleven dieren.
Ynskje 75 van de familie Van Dooren uit Terschuur werd als
nummer drie opgesteld. De twaalfjarige Dantedochter produceerde met haar goed bewaarde 90 puntenuier 118.660 kg
melk met 4,43% vet en 3,52% eiwit. Daarnaast viel haar spĳkerharde beenwerk op.

Winnares met ‘bling bling’
Jacoba 19 van de familie Van ’t Hof uit Oosterwolde viel als enige roodbonte in het deelnemersveld niet alleen op vanwege
haar kleur. De bĳna dertienjarige excellente Stadeldochter is
een dochter van de algemeen kampioene roodbont op de NRM
in 2002, Jacoba 8 (v. Lica). Bĳzonder was dat Van ’t Hof ook een
tweede dochter van Jacoba 8 toonde: de zwartbonte Rudolphdochter Jacoba 15. De fraaitypische Jacoba 15 produceerde al
ruim 166.000 kg, maar eindigde niet bĳ de laatste drie.
Halfzus Jacoba 19 is hoogdrachtig van haar elfde kalf. Ze imponeerde met haar krachtige uitstraling en de sterk bewaarde uier.
De productie van 107.196 kg melk was haar nog nauwelĳks aan
te zien en na een spannende finale kreeg ze het reservelint.
Dankzĳ meer melkuitstraling en scherpte was het uiteindelĳk
de stĳlvolle Glinzer Greetje 102 die de overwinning opeiste. De
excellente Rudolphdochter, in eigendom van Jan Thomas en
Betty Vos en gefokt door vader Daan uit Godlinze, combineerde veel upstanding en ribdiepte met een geweldige achteruier.
De bĳna elfjarige Greetje gaf in haar leven inmiddels 101.472
kg melk met 4,41% vet en 3,32% eiwit en het einde lĳkt
nog lang niet in zicht. Greetje begon als vaars heel gewoon,
vertelde Jan Thomas. ‘Met het ouder worden werd ze steeds
mooier, ze kreeg steeds meer “bling bling”. Pas na zes kalvingen werd Greetje ontdekt in de keuringsring. Haar glans heeft
ze nog duidelĳk niet verloren met de bekroning tot kampioene in Zwolle. l
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