Windbrookdochter Southland Gina wint een loodzware rubriek en stevent af op een eervolle vermelding

triomferende inzender uit Ottoland. Hĳ legde aan het publiek
uit hoe Bons-Holsteins Dikkie 183 stap voor stap groeide naar
haar huidige vorm. ‘Ze heeft een enorme ribbenpartĳ en zulke
beste benen. En die achteruier, daar blĳf je naar kĳken.’
De Lauthoritydochter was inderdaad vooral in de achteruierhoogte ongenaakbaar. Maar de krachtpatser van Nico en Lianne Bons kreeg haar titel niet cadeau. Altenburg besefte dat
maar al te goed. Voor hem had de reservetitel een gouden
randje, omdat Hiltje geen privileges kende, geen voorkeursbehandeling in een strohok. ‘Gisteren liep Hiltje bĳ ons nog gewoon in het koppel, samen met haar tweehonderd stalgenoten. Het kan dus toch.’ l

Lars van Loenhout in opperste concentratie
naast zijn NRM-finaliste Aukje 253 (v. Seaver)

Ben Korevaar: ‘Genieten van jeugdig enthousiasme’
Samen met zijn vrouw Klazien zat Ben Korevaar al om half negen op de tribune, op de
voorste rij en precies in het midden. Met
brood in de tas om in de pauze hun plek niet
kwijt te raken. ‘Vanaf hier kunnen we de roodbont- en de zwartbontring prachtig zien’, verklaart de inmiddels 74-jarige veehouder in
ruste. Als het Wilhelmus klinkt voor de kampioenen, voelt hij de emotie bij de inzenders,
vertelt hij. Hij stond er zelf meerdere keren als
fokker van de Wageningen Retortillostal.
Korevaar zal het gevoel nooit vergeten. Geen

NRM heeft het Noord-Hollandse echtpaar
overgeslagen. ‘Ook vandaag hebben we
weer een fantastische dag gehad. Het niveau
van de koeien was enorm hoog en de sfeer
geweldig met zoveel volk op de tribune’,
vertelt Korevaar zichtbaar genietend. De fokkerij volgt hij nog op de voet en als lid van de
HHH-vereniging bekijkt hij de verrichtingen
van de Young Breeders met extra interesse.
‘Er is weer een grote groep jeugd met enthousiasme voor de fokkerij. Het doet me
goed om dit te zien.’

veeteelt JULI 1/2 2017
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NRM ZWARTBONT OUD

De elfjarige Ella 158 draagt haar
uier nog boven de hak

Slijtvaste Ella promoveert in NRM-arena
Drie jaar na haar reservetitel op de NRM is Ella 158
geen spat veranderd. De elfjarige Mailingdochter van
Nico Bons was niet te kloppen en won naast de seniorentitel ook het algemeen kampioenschap. Ze staat in
de boeken met een exterieurscore van 94 punten en
won eerder al eens de HHH-show (2012) en de internationale keuring in Libramont (2013).
De koefamilie uit het Zuid-Hollandse Ottoland stond in
Libramont vaker in de schijnwerpers. Ella 167 won er in
2011 de vaarzentitel en is net als Ella 158 een verre nazaat van Ella 73.
Bons-Holsteins Ella 158 (v. Mailing), kampioene oud
Productie: 7.05 898 24.784 4,65 3,74
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Bons-Holsteins Ella 63
(v. Scotty)
Bons-Holsteins Ella 73
(v. Benehls Amos)
Bons-Holsteins Ella 108
(v. Aero Wade)
Bons-Holsteins Ella 129
(v. Bonatus)
Bons-Holsteins Ella 158
(v. Mailing)
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Drie voltreffers op rij
Net als drie jaar geleden deelde
Nico Bons een mokerslag uit op de
NRM. Destijds won de fokker uit
Ottoland twee hoofdprijzen plus
een reservetitel, nu scoorde Bons in
de zwartbontkeuring een zuivere
hattrick én het algemeen
kampioenschap.
TEKST TIJMEN VAN ZESSEN

W

aarschĳnlĳk kneep Arend Withaar uit Nĳeveen zich
even in zĳn arm toen hĳ zag dat New Moore Esmeralda 38 in haar rubriek eindigde op 1d. ‘Toch niet
weer?...’ Het overkwam haar in 2014 ook. De atypische O Mandochter – ze draagt een voor O Manbegrippen opvallend hoge
achteruier en is opmerkelĳk melktypisch – had destĳds recht
op meer. Nu viel er minder af te dingen op haar klassering, al
was de stevig stappende Esmeralda een goed bewaarde dame.
Dankzĳ een vaster aangehechte voor- en achteruier was Anita
54 haar de baas. De Goldwyntelg van Pieter en Wietske Talsma
uit Warga zag drie jaar geleden haar dochter thuiskomen met
de NRM-juniorentitel. Nu deed ze zelf een gooi naar de prĳzen
met de fraaie overgangen in haar frame.
Maar met twee voormalig NRM-kampioenes in de rubriek
stuitte Anita op hevig verzet. Jimm. Holstein Hellen 589, de algemeen kampioene van de NRM in 2012, mengde zich in de
strĳd met een sterk front en haar vast aangesloten uier. De
vierdekalfs Shottledochter van John de Vries uit Boĳl stapte op
beter beenwerk en rekende af met Anita. En die andere NRMvedette? Tĳdens de voorgaande NRM-editie greep Bons-Holsteins
Ella 158 voor Nico en Lianne Bons de reservetitel senioren. De
elfjarige Mailingtelg verkeerde in bloedvorm. ‘Look at this
body, this is a clear winner’, tamboereerde Niels Erik Haahr

richting de tribune. Haar fraaie schouderpartĳ, sterke bovenbouw, enorme middenhand en de uiterlĳke kenmerken van
melkrĳkheid spraken voor zich. En ze droeg haar uier na een
productie van meer dan 70.000 kilo melk nog boven de hak.
Dankzĳ meer vermogen en meer diepte in het skelet versloeg
ze Hellen.
Welke koe uit de andere rubriek zou het Ella nu nog lastig
maken? Veenhuizer Gold One misschien? De Goldwyndochter van
Jannes Uineken uit Dalen was in 2015 al eens kampioene in de
middenklasse van de HHH-show. Een echte klasbak met harmonie in het skelet en een vast en hoog aangehechte uier.
Haar moeder, Damion Winnie, was in Libramont al eens algemeen kampioene. Of zou Geertje 567 nog een bedreiging vormen voor Ella? De Windbrooktelg van Teus van Dĳk en Wouter de Bruin uit Giessenburg was misschien niet de zwaarste
deelnemer, maar in haar rubriek wel de fraaiste. Ze openbaarde zich met veel hardheid en jeugd in het lĳf en bewoog zich
soepel en trefzeker door de ring. In 2015 ontving ze de eervolle vermelding op de HHH-show, toen dus áchter Gold One.
Nu waren de rollen omgedraaid en versloeg Geertje de koe van
Uineken. In haar kielzog verslond ze ook Snowmandochter
Larisa, een evenredige koe van Willem en Jan Hoeksma uit
Westergeest, met een opvallend correcte uier.

Als alles klopt
Het moment van de waarheid naderde. Zou Geertje streekgenoot Ella van zich afschudden? En Hellen? Kwam zĳ nog in
aanmerking voor het zilver? Jawel hoor, John de Vries won
met Hellen de reservetitel, Geertje kwam net een maatje tekort en kreeg opnieuw een eervolle vermelding. De seniorentitel én het algemeen kampioenschap kwamen voor rekening
van Ella, om haar kon niemand heen. ‘Ze is in drie jaar tĳd
nauwelĳks veranderd, maar we hebben wel gevochten voor
haar leven’, vertelde een ontroerde Nico Bons. ‘Haar kalf trapte een gat in haar baarmoeder, we hebben haar via bloedtransfusie kunnen redden.’ En zo won de oudste koe uit de catalogus de NRM, omdat bĳ Ella alles klopte. l
Jimm. Holstein Hellen 589 (v. Shottle), reservekampioene oud
Productie: 5.03 828 31.057 4,40 3,56

Tabel 1 – Top drie rubrieken zwartbont oud

naam koe

vader

m. vader eigenaar, woonplaats

oud Rubriek 9 (geboren oktober 2010-april 2012)
Geertje 567
Windbrook Zenith
Veenhuizer Gold One
Goldwyn
Damion
Larisa
Snowman
Goldwyn

mts. Van Dijk-de Bruin, Giessenburg (Z.H.)
J. Uineken, Dalen (Dr.)
mts. W. en J. Hoeksma, Westergeest (Fr.)

oud Rubriek 10 (geboren april 2006-maart 2010)
Bons-Holsteins Ella 158
Mailing
Bonatus
Jimm. Holstein Hellen 589 Shottle
Goldwyn
Anita 54
Goldwyn
Allen

Bons-Holsteins, Ottoland (Z.H.)
J. de Vries, Boijl (Fr.)
mts. Talsma, Warga (Fr.)

Alle uitslagen: veeteelt.nl/sites/default/files/nrmuitslag_0.pdf
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NRM BEURS

Erik Willems: ‘Opvallende trailer in plaats van een stand’
Trouwe NRM-sponsor Trouw Nutriton was dit
jaar niet aanwezig op de beursvloer. De producent van onder andere Sprayfo-kalvermelkpoeder had een trailer opgesteld voor de
ingang van de IJsselhallen. Tegen inlevering
van een vooraf ingevulde bon konden bezoekers er een felgele bodywarmer ophalen en
zich hiermee op de foto laten zetten. ‘Deze
foto krijgen ze later thuisgestuurd’, vertelt
marketingmanager Erik Willems.
In de trailer wordt veel gelachen, maar er
worden ook serieuze gesprekken gevoerd
met de opfokspecialisten. ‘Op deze gesprek-

34

ken komen we later bij de veehouders terug
en zo hopen we weer nieuwe klanten binnen
te halen’, legt Willems uit. Hij noemt de trailer
een mooi alternatief voor een stand in de hal.
‘We vallen extra op en het scheelt in de kosten voor standbouw’, legt hij uit tussen de
drukke bedrijven door.
‘Nee, over belangstelling hebben we niet te
klagen’, verklaart Willems met een glimlach.
‘Natuurlijk komen veehouders vooral naar de
NRM om mooie koeien te zien. Maar iedereen
snapt dat je alleen topkoeien krijgt als de
kalveropfok goed is.’

veeteelt juli 1/2 2017
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NRM ROODBONT JONG

Blijdschap bij Thomas Steegink na het behalen
van de vaarzentitel met Heerenbrink Dina 382

Heerenbrink Dina stamt via vader af van NRM-kampioene
Natuurlijk, wie de roodbontkeuringen op de voet volgt,
kent de naam Heerenbrink. De koeien van roodbontliefhebbers Jan, Irma en Thomas Steegink uit Okkenbroek boekten al menig succes op keuringen, maar niet
vaak was dat met een telg uit de Dinafamilie.
Vaarzenkampioene Dina 382 stamt via dochters van
Destry en Blitz uit Classicdochter Heerenbrink Dina 375.
Via vaderszijde heeft Dina wél NRM-kampioenen in
haar stamboom. Vader Brook Red Expression is een
Jotanzoon uit Classicdochter Brook Marie 61, niemand
minder dan de algemeen NRM-kampioene in 2012.
Heerenbrink Dina 382 (v. Red Expression), kampioene jong
Productie: 2.04 153 4668 3,94 3,31 l.l.
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Heerenbrink Dina 26
(v. Escape)
Heerenbrink Dina 375
(v. Classic)
Heerenbrink Dina 378
(v. Blitz)
Heerenbrink Dina 380
(v. Destry)
Heerenbrink Dina 382
(v. Red Expression)
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Genieten van kop tot
staart bij roodbont jong
Niet eerder kende de roodbontshow
op de NRM zo’n hoog niveau in de
breedte. Van voor tot achter was
het smullen geblazen in de volle
rubrieken. De eerste titel van de dag
was voor Heerenbrink Dina 382.
TEKST INGE VAN DRIE

‘D

eze vaarzenrubriek is van kop tot staart van een
zeer goed niveau met vaarzen met beste kruizen
en sterk beenwerk.’ Jan Steegink stak al meteen de
loftrompet bĳ zĳn toelichting op de jongste rubriek vaarzen.
En nee, daarmee had de melkveehouder uit Okkenbroek niets
te veel gezegd. Roodbont kwam op de NRM voortvarend uit de
startblokken. Neem Brook Truus 8240 van Hans Puttenstein uit
Kamperveen. De ondiep geuierde Jotandochter had een fraai
frame met een mooie mix tussen kracht en melktype, al was
ze in uieraanhechting niet zo sterk als Grashoek Anastacia 11.
Steegink plaatste de Acmedochter van melkveebedrĳf Grashoek daarom vóór Truus.
Voor Anastacia was de keuringsring niet helemaal nieuw. De
Acmedochter had op de Zuid-Nederlandse wintershow in Asten-Heusden al het zilver in de wacht gesleept met haar malse,
melktypische skelet. Maar in de mooi gebouwde en vast geuierde Huntje Holstein Anemoon 147 van Henk Oudenampsen en Ria
Ruiterkamp uit Laren had Anastacia een geduchte concurrente. De Ladd P-dochter had een half jaar geleden op de HHHshow als jongste vaars al een 1a-plek gepakt. Nu lukte dat
opnieuw. Dankzĳ een breder en hoger aangehechte achteruier
en sterker beenwerk bleef ze Anastacia voor.
Maar Jan Steegink doelde met zĳn commentaar zeker niet al-

leen op het koptrio. Het was juist het aanhoudend goede niveau
in de rubrieken dat deze roodbontkeuring zo bĳzonder maakte.
Niet eerder was er op de NRM zo’n hoog niveau in de breedte.

HHH-kampioene in staart rubriek
Misschien wel tekenend voor dat topniveau: de HHH-vaarzenkampioene Jantien 12 (v. Clarin) van de familie Reĳlink uit Markelo kwam er op de NRM niet aan te pas. Vanwege het niet
optimale lactatiestadium kreeg ze van de Duitse melkveehouder Lambert Weinberg een plek in de staart van de oudste
rubriek vaarzen. Beter verging het de winnares van het zilver
op diezelfde HHH-show: Barendonk Paulina 188. Met haar fraaie
ribwelving en enorm hoge achteruier rekende de Fraikodochter van de familie Hermanussen uit Beers af met de veel grotere Drouner AJDH Aiko 1288 (v. Olympian). De vaars van de familie Albring uit Drouwenermond, die veel balans en een ruime
middenhand toonde, belandde op de 1c-positie. De koppositie
was weggelegd voor de royaal ontwikkelde en stĳlvolle Heerenbrink Dina 382. Weinberg was lovend over de Red Expressionvaars van Jan, Irma en Thomas Steegink uit Okkenbroek. Hĳ
roemde niet alleen haar sterke frame, bovenbouw en kruis,
maar vooral ook de vaste en hoog aangehechte uier met de
keurig geplaatste spenen.
In de finale kwamen de drie kopnummers uit de beide rubrieken weer terug in de ring. Voor Jan Steegink betekende dat
– als eigenaar van finaliste Dina 382 – dat hĳ zich terugtrok
op de tribune. Zwartbontjurylid Niels Erik Haahr, die ook op
de HHH-show de roodbonten op volgorde plaatste, nam zĳn
taak tĳdelĳk over. Samen met Weinberg koos hĳ ervoor de
jongste vaarzen te passeren in de finale. Het brons ging naar
Aiko, het zilver was voor Paulina. En het eerste goud van de
dag? Dat ging verdiend naar Heerenbrink Dina 382. l
Barendonk Paulina 188 (v. Fraiko), reservekampioene jong
Productie: 2.00 280 7468 4,44 4,01 l.l.

Tabel 1 – Top drie rubrieken roodbont jong

naam koe

vader

m. vader eigenaar, woonplaats

jong Rubriek 11 (geboren augustus 2014-april 2015)
Huntje Holstein Anemoon 147 Ladd P
Kylian
Grashoek Anastacia 11
Acme
Jerudo
Brook Truus 8240
Jotan
Classic

mts. Oudenampsen en Ruiterkamp, Laren (Gld.)
melkveebedrijf Grashoek, Grashoek (L.)
J. Puttenstein, Kamperveen (Ov.)

jong Rubriek 12 (geboren februari 2014-augustus 2014)
Heerenbrink Dina 382
Expression Destry
Barendonk Paulina 188
Fraiko
Tequila
Drouner AJDH Aiko 1288
Olympian Freddie

mts. Steegink-van den Berg, Okkenbroek (Ov.)
Barendonk Holsteins vof, Beers (N.Br.)
mts. H. en C. Albring, Drouwenermond (Dr.)

Alle uitslagen: veeteelt.nl/sites/default/files/nrmuitslag_0.pdf
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NRM ROODBONT MIDDEN

Het donkerrode drietal dat
de oudste rubriek in de
middenklasse aanvoerde

Honderdtonner en Belgisch kampioene in stamboom Alana
Merwehoeve Alana 5 (v. Amor) heeft beslist geen alledaagse afstamming. De middenklaskampioene komt uit
M.H. Alana 2, een Bertildochter die als embryo uit het
Satelliet-programma van CRV op de Merwehoeve terechtkwam. Op haar beurt stamt Alana 2 af van Delta
Alana, een excellente Mascoldochter die drie jaar geleden zelf ook nog deelnam aan de NRM en recent de
grens van 100.000 kg melk passeerde. Dieper in de
stamboom duikt de veelbenutte stiermoeder Alumette
op. Zij is een nazaat van Suzan, de Stadeldochter die in
2004 Belgisch nationaal kampioene werd.
Merwehoeve Alana 5 (v. Amor), kampioene middenklasse
Productie: 3.02 462 13.787 5,14 4,24
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Suzan
(v. Stadel)
Alumette
(v. Lightning)
Delta Alana
(v. Mascol)
M.H. Alana 2
(v. Bertil)
M.H. Alana 5
(v. Amor)
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Na HHH-succes ook

NRM-titel voor Alana
Bijna was Hans Puttenstein erin
geslaagd om met de derde
generatie Brook Marie op rij een
NRM-titel te winnen. Daar stak
Merwehoeve Alana 5 echter een
stokje voor. De donkerrode versloeg
Brook Marie 68 met miniem verschil.
TEKST INGE VAN DRIE

I

n 2006 won Hans Puttenstein met grootmoeder Brook Marie
55 (v. Taco) al een NRM-titel, in 2010 en 2012 lukte hem dat
met moeder Brook Marie 61 (v. Classic). Zou hĳ deze NRMeditie opnieuw toeslaan? Met twee telgen uit Marie 61 drong de
fokker uit Kamperveen in ieder geval door tot de kampioenskeuring in de middenklasse. Dat was al een prestatie op zich. Van
het Marieduo maakte Brook Marie 68 (v. Jotan) de meeste indruk.
Door een wat korte uier slonken de kansen van haar halfzus
Brook Marie 70, een melktypische Timondochter, op eremetaal.
Tussen de twee halfzussen nestelde zich Nĳkamp Ria 85, achterkleindochter van de bekende Tulipdochter Ria 27. De lange
uier en het sterke kruis van de breedgebouwde Jotandochter
van Henk, Joke en Henry Bouwmeester uit Lochem imponeerden. Maar Marie 68 was een klasse apart in de jongste rubriek
in de middenklasse met haar extra rek en melktype, haar hoge
achteruier en het sterke beenwerk.

Donkerrood trio met melkopdruk

twee EK-deelneemsters, maar de finaletickets in Zwolle liepen
ze mis. Die deelde Lambert Weinberg uit aan het oudste trio uit
deze rubriek. Met hun donkerrode kleur en melkopdruk pasten
deze drie prachtig bĳ elkaar.
Welland Sien 2 van Arie en Roel van der Wel uit Hoogblokland
gooide van dat drietal letterlĳk en figuurlĳk het minste gewicht
in de schaal. De prima geuierde Pleasuredochter straalde enorm
veel melk uit, maar in vergelĳking met P.M. Elza 159 was ze een
tikje te licht. De Talentinodochter van de familie Pinkert uit
Markelo had ruim een maand geleden voor de derde keer gekalfd. Wellicht door dat prille lactatiestadium was de ophangband in de royaal gevulde uier net een tikje minder zichtbaar,
maar wat was ze fraai in frame. Niet alleen in lengte, maar ook
in bovenbouw, in kruis en in inhoud. Maar Elza trof in M.H.
Alana 5 een wel heel sterke tegenstander. De Amordochter van
Merwehoeve De Groot uit Herwĳnen, die in april nog had gekalfd van een tweeling, won de rubriek dankzĳ haar openheid,
het droge, fĳne beenwerk en de hoog gedragen uier.

Details maken het verschil
De ontknoping naderde. Dat de strĳd zich tussen Alana en
Marie zou ontspinnen, was wel duidelĳk. In 2015 troffen ze
elkaar al eens op de HHH-show. Toen won Marie de vaarzentitel en Alana de titel in de middenklasse en het algemeen kampioenschap. In kruispartĳ was Marie de betere, maar Alana
toonde een fractie meer ribwelving en een bredere achteruier.
Het waren details, maar uiteindelĳk koos de jury voor Alana,
met Marie als reservekampioene en Elza als derde op tal. Begeleider Gerrit de Groot kon zĳn geluk niet op; alles viel samen
voor de fokker uit Herwĳnen. ‘Vĳf weken geleden ben ik voor
het eerst vader geworden, in diezelfde tĳd hebben we Alana
klaargestoomd voor de NRM en nu winnen we de NRM-titel.’ l
Brook Marie 68 (v. Jotan), reservekampioene midden
Productie: 2.05 433 11.356 4,53 3,68

Waren de tweedekalfskoeien al van hoog niveau, bĳ de derdekalfskoeien werd het alleen maar beter. De rubriek bevatte met
Bonhill Warsa 89 (v. Acme) en Bossink Jacoba 19 (v. Pleasure) zelfs
Tabel 1 – Top drie rubrieken roodbont midden

naam koe

vader

m.vader eigenaar, woonplaats

midden Rubriek 13 (geboren mei 2013-februari 2014)
Brook Marie 68
Jotan
Classic
Nijkamp Ria 85
Jotan
Savard
Brook Marie 70
Alta Timon Classic

J. Puttenstein, Kamperveen (Ov.)
H. J. en J. Bouwmeester-Stegink, Lochem (Gld.)
J. Puttenstein, Kamperveen (Ov.)

midden Rubriek 14 (geboren juli 2012-mei 2013)
M. H. Alana 5
Amor
Bertil
P. M. Elza 159
Talentino Classic
Welland Sien 2
Pleasure Jotan

Merwehoeve De Groot vof, Herwijnen (Gld.)
H. J. en G. Pinkert-Burgers, Markelo (Ov.)
A. en R. van der Wel, Hoogblokland (Z.H.)

Alle uitslagen: veeteelt.nl/sites/default/files/nrmuitslag_0.pdf
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NRM ROODBONT OUD

Jotandochter Barendonk Emma 220 won de reservetitel bij de senioren

Oud-EK-kampioene Galante grootmoeder van Princesse
Vier jaar geleden haalde de familie Eggerink Plattery
Princesse uit Zwitserland. De Ralstormdochter stamt uit
een roemrijk Zwitsers geslacht. Haar moeder is de met
93 punten ingeschreven Plattery Salto Milene. Meer bekendheid nog geniet de grootmoeder van Princesse: de
met 95 punten ingeschreven Plattery Rubens Galante.
De Rubensdochter won het algemeen kampioenschap
op de Europese titelstrijd in Brussel in 2004 – het jaar dat
de Zwitserse roodbontkoeien verrassend beslag legden
op alle titels. Galante is via moederszijde ook de halfzus
van de Zwitserse stier Plattery Sam Incas (v. Uncle Sam).
Plattery Princesse (v. Ralstorm), algemeen kampioene
Productie: 6.04 422 17.319 5,37 3,86
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Paula
(v. Artois)
Valence
(v. Pickel)
Plattery Rubens Galante
(v. Rubens)
Plattery Salto Milene
(v. Salto)
Plattery Princesse
(v. Ralstorm)
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Princesse brengt
opnieuw geluk
‘Ik heb nog nooit zo’n beste rubriek
roodbonten gezien.’ Het Duitse
jurylid Lambert Weinberg stak de
loftrompet over de oudere roodbonten. Het meest gecharmeerd
was hij samen met mede-jurylid Jan
Steegink van Plattery Princesse.
TEKST INGE VAN DRIE

U

it het oosten, uit het noorden, uit het zuiden. De finalisten bĳ de roodbontsenioren kwamen uit alle hoeken
van het land. Dat was tekenend voor de hele keuring,
want bĳ de vaarzen en de middenklasse was het niet anders.
In totaal wisten vĳftien verschillende fokkers met hun deelnemende dieren een finaleplek te bemachtigen. Alleen Hans
Puttenstein en Barendonk Holsteins slaagden erin met meer
dan één koe in de finale te komen. Puttenstein lukte dat zelfs
met zĳn volledige NRM-equipe, die uit drie dieren bestond.
Voor de sterk stappende JU Lonia 167 (v. Destry) van Johan Uenk
uit Nĳbroek was een finaleplaats bĳ de senioren het hoogst
haalbare. Een iets korte uier belette haar om hogerop te komen. Een deukje op de lendenen maakte een eind aan de titelaspiraties van de ruim ontwikkelde Twente Dairies Jose 418 (v.
Savard) van Harrie Tĳhuis uit Hooghalen.
Meer kans maakte J&G Redspot 36. De acht jaar oude Carmanodochter van Jan en Gerrie Hoegen uit Ermelo en Jouke Kloosterman was niet de breedste finaliste, maar haar hardheid,
mooie overgangen en melktype spraken Lambert Weinberg
aan. Het was hard werken voor het Duitse jurylid in de oudste
rubriek. ‘Ik heb nog nooit zo’n beste rubriek roodbonten ge-

zien’, zo complimenteerde hĳ de inzenders. Het waren niet de
minste koeien die Weinberg de toegang tot de finale ontzegde.
Geertje 408 bĳvoorbeeld, de fraaie Classicdochter die Alex Verwaĳen had verkocht aan familie Van Boven uit Staphorst. Of
regerend NRM-kampioene Barendonk Brasilera 12 (v. Classic), die
melkrĳker dan ooit tevoren oogde, maar vanwege een schoonheidsfoutje in de vooruier op de ondankbare 1d-plek eindigde.

Vijf Jotandochters in drie finales
Maar de familie Hermanussen had meer ĳzers in het vuur.
Barendonk Emma 220 bĳvoorbeeld. In de jongste rubriek senioren plaatste Jan Steegink de Jotandochter vóór haar halfzus Bossink Gerda 47 van Gerrit en Gerina van der Kolk uit
Wierden. Dat bracht het aantal Jotandochters in de drie finales op vĳf, waarmee Jotan met afstand de succesvolste stier
was op de NRM. Gerda 47, een koe met veel vermogen, was
overigens geen typische telg van haar vader. Weliswaar was
haar uier ondiep en lang, maar haar kruis was in tegenstelling tot veel van haar halfzussen vlak. Emma 220 combineerde juist een prima kruisligging en een centraal geplaatste
draaier met een lang lĳf, sterk beenwerk en een mooie uierkwaliteit. Emma won het zilver, terwĳl Gerda de eervolle
vermelding kreeg.
En het kampioenschap? Dat ging onbetwist naar Plattery Princesse. Nee, de Ralstormdochter van de familie Eggerink uit
Wierden was niet de grootste van de finalisten. Maar wat was
ze breed in het kruis, wat was haar achteruier breed en hoog
en haar lichaam lang en wat stapte ze op sterke benen. Aan
het eind van de dag won Princesse ook het algemeen kampioenschap, tot blĳdschap van begeleider Herbert Eggerink.
‘Vier jaar geleden hebben we haar in Zwitserland gekocht. En
sindsdien hebben we alleen maar geluk met haar gehad.’ l
Barendonk Emma 220 (v. Jotan), reservekampioene senioren
Productie: 4.04 344 10.594 4,89 3,71

Tabel 1 – Top drie rubrieken roodbont oud

naam koe

vader

m. vader eigenaar, woonplaats

oud Rubriek 15 (geboren oktober 2010-maart 2012)
Barendonk Emma 220
Jotan
Classic
Bossink Gerda 47
Jotan
Taco
JU Lonia 167
Destry
Gogo

Barendonk Holsteins vof, Beers (N.Br.)
Van der Kolk Melkvee vof, Wierden (Ov.)
J. Uenk, Nijbroek (Gld.)

oud Rubriek 16 (geboren maart 2006-juli 2010)
Plattery Princesse
Ralstorm Salto
J&G Redspot 36
Carmano Talent
Twente Dairies Jose 418
Savard
Beautiful

mts. melkveebedrijf Eggerink, Wierden (Ov.)
J. Hoegen en J. Kloosterman, Ermelo (Gld.)
H. J. H. Tijhuis, Hooghalen (Dr.)

Alle uitslagen: veeteelt.nl/sites/default/files/nrmuitslag_0.pdf
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NRM BEZOEKERS

Abbass Qaisar: ‘Naar Nederland toe om te leren’
De veterinair geschoolde Pakistaan Abbas
Qaisar heeft de afgelopen dagen zijn ogen
goed de kost gegeven. In zijn thuisland is hij
verantwoordelijk voor het fokkerij- en gezondheidsmanagement op Minha Dairy Farm,
een bedrijf met 4000 melkkoeien. Qaisar
bezocht rondom de NRM Nederlandse melkveebedrijven en volgde onder andere een
training in klauwverzorging. ‘De vraag naar
melk is groot in Pakistan, maar we beginnen
in ons land nog maar net met de ontwikkeling
van de melkveehouderij’, vertelt hij. Ook het
bedrijf waar hij werkzaam is, draait pas drie

jaar en werd opgezet door een private investeerder. Vaarzen zijn geïmporteerd uit Australië, maar een bewezen Nederlandse stier als
Cricket tekent onder meer voor het vaderschap van de volgende generatie. ‘Nederland
is een belangrijk land voor de holsteinfokkerij
en de technologische ontwikkeling staat hier
op een hoog peil. Voor ons is alles nieuw. We
kunnen veel van jullie leren. Maar,’ zo waarschuwt hij met een glimlach en een twinkeling
in zijn ogen, ‘de fouten die jullie hebben gemaakt, kunnen wij overslaan. Over tien jaar
ben je welkom op onze nationale show.’
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NRM ZWARTBONT DOCHTERGROEPEN

Foutloze frames en een
ruime stap op kwalitatief
sterk beenwerk waren
Danno’s wapenfeiten

Vitessefokker Joost van den Anker: ‘Dochtergroep is
waardering voor mijn inspanning’
Joost van den Anker (35) uit Maurik, de fokker van AH Vitesse, is
trots op de dochtergroep van ‘zijn’ stier. ‘Het was mijn doelstelling
om een stier te fokken die door een ki-organisatie wordt vermarkt’, zegt de jonge veehouder glunderend. ‘En met een dochtergroep op de NRM, waar ook buitenlandse gasten meekijken…
Ik voel daarmee echte waardering van CRV voor Vitesse.’
De kwaliteit van Vitesse kwam trouwens pas bovendrijven na de
DNA-test. ‘Sterker nog, CRV had meer interesse in een roodbont
stiertje dat er lag’, zegt Van den Anker. ‘Dus maakte ik de fokkerijspecialist even zenuwachtig door te zeggen dat Vitesse al
naar de mester was afgevoerd’, gaat hij verder. ‘Maar ik was zelf
overtuigd van de kwaliteit. Daarom was de stier er nog.’
Vorig jaar zette hij samen met zijn fokstudieclub Midden-Betuwe
al een ‘eigen’ dochtergroep neer tijdens de Avondbloesemshow.
Ambitie om zelf een NRM-kampioene te fokken heeft Van den
Anker niet. ‘Ik heb respect voor alle deelnemers die koeien op dit
hoge niveau kunnen brengen. Maar mijn nieuwe doelstelling is
een tweede fokstier voor de nationale markt brengen’, besluit hij.
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Diversiteit troef binnen
de zwartbonte groepen

De elf zwartbonte dochtergroepen
tijdens de NRM bevestigden dat er
een grote diversiteit aan stieren is
én blijft. Zelfs bij vier zonen van één
stiervader. Het massaal opgekomen
publiek zag onder andere fraaitypische Bossdochters, foutloze
Danno’s, krachtige Stellando’s en
balansrijke Malki’s. Melksnelheid
bleek binnen de groepen een

en met een ruime stap op kwalitatief sterk beenwerk bevestigden ze de fokwaarde van 115 voor benen. De achteruiers waren hoog aangehecht en voorzien van een sterke ophangband.
Alleen de vooruier mocht in sommige gevallen een fractie
langer zĳn aangehecht.
Dat de Bookemfokkerĳ de melkveepopulatie van veel productiecapaciteit gaat voorzien, is inmiddels bekend. Vrĳwel al zĳn
zonen weten ongekende productiecĳfers te noteren. In exterieur zĳn de nazaten van de Planetzoon echter allerminst kopieën van elkaar, want de vier Bookemzonen toonden heel
verschillende groepen. Zo was de groep van KNS Boss (Bookem
x Man-O-Man) uit heel ander hout gesneden dan die van Danno, maar eveneens uniform en kwalitatief sterk. Voor wie af
en toe eens met een koe richting een keuring wil, was Boss de
zwartbontstier die daar het meest geschikt voor is en dat ook
nog eens in de spaarzame combinatie met hoge gehalten
(+0,17 eiwit). De frames waren melkrĳk, spĳkerhard en stĳlvol. De wat vlakke kruisligging verdient net als de wat langere
spenen enige aandacht. De voormalige Duitse genoomkoplo-

uitgesproken aandachtspunt.
TEKST FLORUS PELLIKAAN

A

an het nut van dochtergroepen wordt in het huidige
genoomtĳdperk nogal eens openlĳk getwĳfeld. Mogelĳk was het mede de reden dat een heel aantal fokkerĳorganisaties dit jaar geen of minder dochtergroepen had
ingeschreven voor de NRM. Tĳdens de editie van 2014 traden
er namelĳk nog 23 collecties aan in Zwolle. Dat aantal was nu
teruggebracht naar in totaal 14 stuks.
Maar gelet op het grote aantal bezoekers tĳdens de dag waarop
de dochtergroepen aantraden, blĳkt dat het showen van collecties nakomelingen allerminst is achterhaald. Tĳdens de
ochtend- en middagronde zaten de tribunes vlot voor tachtig
procent gevuld en op de beurs was even niets te doen. Onwetend gaven de bezoekers hiermee aan dat dochtergroepen op
dit moment zeker nog tot de verbeelding spreken.

Vast aangehechte uiers voor uniforme groep Malkidochters
Melkrijke G-Forcedochters hebben een sterk beengebruik

Danno en Boss maken goede indruk
Het massaal opgekomen publiek was onder andere erg benieuwd naar de optredens van de eerste zonen van de Amerikaanse NVI-topper De-Su 521 Bookem. Tĳdens de indexdraai
van december steeg zĳn zoon Delta Bookem Danno door tot
hoogste NVI-stier met dochterinformatie. Een dochtergroep
showen van de NVI-lĳstaanvoeder (Bookem x Bolton) was een
risico voor eigenaar CRV, maar het zestal Danno’s stelde absoluut niet teleur. De vaarzen waren uniform in hun foutloze
frames, die breedte, jeugd en productiekracht combineerden.
Het was ze niet aan te zien dat ze, samen met bĳna 2000 andere dochters, Danno een productiefokwaarde van dik 1500
kilo melk meegaven. De kruizen van de Danno’s waren prima
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NRM DOCHTERGROEPEN ZWARTBONT

De Stellandogroep opende sterk en bestond uit solide gebouwde dieren met uitstekend beenwerk

per Boss is eigen aan de kleine Duitse coöperatie OHG en
wordt in Nederland vermarkt door AI Total. De beperkte selectieruimte zorgde ervoor dat één van de vĳf dieren wat afweek
van de andere, maar de uiers waren uniform breed en hoog
aangehecht en voorzien van een aansprekende bloei.

Malki en Gillespy erg uniform
Hoewel dominant aanwezig, was het niet alleen Bookem wat
de klok sloeg. Zeker niet gezien de kwaliteit van een aantal van
de resterende groepen. Maikzoon Big Malki van KI Samen genoot als fokproduct van het NRM-jurylid Jos Knoef, die in de
NRM-week de vermaarde tweehonderdtonner Big Boukje 192
verloor, op voorhand al enige aandacht. De gitzwarte vaarzen
lieten zich typeren als fraaie balansdieren met een brede voorhand. Groot is niet functioneel, maar in het geval van de bescheiden ontwikkelde Malki’s lĳken hoogtemaat en openheid
zowaar een punt van aandacht. De vierkant en vast opgehangen uiers van de nakomelingen van Malki (Maik x Jorryn) waren lang en voorzien van een aansprekende balans en kwaliteit. Ook het beengebruik van de nakomelingen van Malki (die
bĳna 800 dagen levensduur scoort) was prima voor elkaar.
Eveneens erg uniform was het zestal van De-Su Gillespy (Bolton
x Shottle). Heemskerk stuurde van hem vĳf tweedekalfsdieren
en een vaars de ring in. Ze toonden een fraaie combinatie van
balans en melkrĳkheid. Hiermee bewezen ze hun hoge melkproductie – Gillespy vererft ruim 2200 kilo melk – gemakkelĳk aan te kunnen, al staat daar wel een eiwitvererving van
–0,31procent tegenover. De malse frames droegen lang en
hoog aangehechte uiers die zonder problemen de ruime hoeveelheid melk konden herbergen. De wat kromme benen in
zĳaanzicht van de Gillespy’s werden voldoende goed gebruikt.

Solide Stellando’s
De commerciële veehouder op de tribune, die zich niet liet
leiden door mooi geformuleerde marketingteksten van de
ki-organisaties, constateerde een opmerkelĳk verschĳnsel
onder de getoonde verervers. Maar liefst negen van de elf
zwartbonte stieren die een groep toonden, scoren onder de
100 voor melksnelheid. Danno (89), Malki (94) en Boss (94)
scoren het meest negatief. Als deze stieren een blauwdruk zĳn
van hoe melksnelheid binnen de populatie zich ontwikkelt,
dan is dat een nadrukkelĳk punt van aandacht.
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In dat geval zou dat het gebruik van roodfactorstier Batenburg
G. Stellando ten goede komen. Hĳ was samen met Hunter een
van de twee stieren die wel bovengemiddeld scoorde voor
melksnelheid. Overigens deden ook de getoonde dochters van
CRV’s Stellando (Fidelity x O Man), gefokt door Peter Aalberts
en Jeanet Brandsma uit Giethoorn, zĳn imago goed. Met keuze
uit inmiddels bĳna 11.000 dochters, blonk de collectie uit in
solide gebouwde koeien die in alle omstandigheden kunnen
overleven. Niet te groot en wat rond van type, aangevuld met
de beste benen van de dag. Onder de geblokte koeien hingen
misschien niet de meest afgewerkte uiers, maar een fraaie
beadering gaf alle vertrouwen in de functionaliteit.
Meer dan tienduizend dochters heeft ook Delta G-Force (Man-OMan x Jordan) inmiddels. Eigenaar CRV stuurde al vaker een
groep van de hoge productievererver (340 Inet) de ring in.
Eerdere keren was de evenredigheid van bouw nogal eens het
discussiestuk. Een sterk punt van G-Force zal harmonie in
framebouw nooit worden, gelet op de wat smallere voorhanden en ondiepe flanken. Maar de getoonde oudere dieren blĳken hun productie prima te kunnen bolwerken (509 dagen
levensduur). Ze zĳn daarbĳ voorzien van voldoende goede
uiers met prima ophangbanden en een heel vlot beengebruik.

Volgroeide vaarzen Brekem en Balisto
Terug nog even naar Bookem, die in Zwolle nog twee zonen
met dochters zag aantreden. De groep van Swissbec Brekem
(Bookem x Man-O-Man) was weer van andere makelĳ dan die
van zĳn halfbroers. Importeur Semex wilde met de roodfactorstier, waarvan de selectieruimte nog beperkt was, laten zien
voor meer dan alleen exterieurfokkerĳ te staan. Het allround
verervingspatroon was terug te zien in de groep, die wat exterieur betreft zĳn sterkste punt had in de frames. Het zestal,
waarvan vier roodbont, combineerde een aansprekende upstanding met diepe ribben en een sterke bovenbouw. Al met al
zorgde dat voor een fraai, iets volwassen zĳaanzicht. In uierbeeld was er sprake van wat slordigheden in de afwerking,
waarbĳ met name de bredere voorspeenplaatsing en kortere
vooruiers opvielen. Achteruierhoogte was wel goed verzorgd.
De benen van de Brekemdochters werden voldoende gebruikt
en waren in zĳaanzicht wat krommer dan gemiddeld.
De vierde en laatste Bookemzoon die dochters tentoonstelde,
was De-Su 11236 Balisto. De Amerikaanse vererver heeft met
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Melkrijke en spijkerharde frames met hoge achteruiers voor de Bossdochters

Bookem en moedersvader De-Su Watson een pedigree die compleet tot stand is gekomen op De-Su, het fokbedrĳf van Darin
Meĳer, dat uiterst succesvol is in de genoomfokkerĳ. De Balisto’s bleken in Zwolle over een erg ruime ontwikkeling en
een open rib te beschikken. De wat volgroeid ogende dochters
van de gehaltevererver beschikten over vast aangehechte,
ietwat korte uiers. Een fractie meer bloei had de Balisto’s niet
misstaan, maar ze stapten wel met ruime passen door de ring.

Outcross Vitesse en Bulykin

De NRM 2017 werd de plek van het debuut van AH Vitesse. De
door CRV ingezonden outcrossvererver (Gravity x Jardin), uit
de familie van Danno en Atlantic, is gefokt door Joost van den
Anker uit Maurik (zie kader p. 56). De stier mocht ’s morgens
het spits afbĳten en deed dat met een vĳftal jeugdige, nog wat
groene vaarzen. De groep opende sterk en dat fraaie type met
passende conditie kreeg in de rest van de groep een uniform
vervolg. De melkklieren waren voorzien van goede ophangbanden met iets wisseling in aanhechting. De Vitessedochters
scoren op papier goed voor beengebruik en bevestigden dat
met een ruime stap op kwaliteitsrĳk sterk beenwerk, al is

de Franse stand van de voorbenen en puntje van aandacht.
Outcross is ook de bloedvoering van Heuvel Bulykin (Lonar x
Paramount). De vererver van KI Kampen stamt uit de bekende
Geertjes van familie Van ’t Oever uit Kamperveen. De sympathieke boerenkoeien lieten een fraaie uiterlĳke melkrĳkheid
zien. Enkele van de tweedekalfs Bulykins oogden wel al enigszins volwassen, onder andere door de wat royale melkklieren.
Het beenwerk bleek in kwaliteit en gebruik het beste onderdeel van de Bulykindochters.
Ongetwĳfeld met het oog op het grote aantal internationale
gasten dat de NRM kent, stuurde CRV ook nog een groep van
de Amerikaans getinte Cookiecutter MOM Hunter (Man-O-Man x
Shottle) de ring in. De groep opende sterk, maar de rest van
de dieren had moeite om het niveau vast te houden. Diverse
Hunters waren erg groot en misten daarbĳ de dan juist gewenste diepte in de borst. Een sterk punt had Hunter in zĳn uiervererving. De uiers waren uniform ondiep en prima aangehecht.
Na afloop bleef de vraag over wat ki’s doen met het onverwacht hoge bezoek van de dochtergroependemo op de NRM.
Over twee jaar maar weer met een dochtergroep de ring in?
Wat het publiek betreft dus wel. l

Groep stiermoeders brengt fokprogramma dicht bij boer

Onder andere twee halfzussen van Danno in de donorengroep van CRV

Twee halfzussen van Delta Danno, de volle zus van Delta Saxobeat, de moeder van Delta Jupiler en de moeder van De Vlog
Chris Boy. De themagroep van het Delta Satelliet-programma van
CRV bestond uit veelbenutte donoren en stiermoeders uit het
CRV-fokprogamma. ‘Als je een mooi evenement zoals de NRM
ook in het genoomtijdperk aantrekkelijk wilt houden, moet je
creatief blijven en soms je nek uitsteken’, zegt Joost Klein Herenbrink, global productmanager holstein bij CRV.
‘De groep laat zien dat we in het CRV-fokprogramma volop aandacht hebben voor goede koefamilies’, aldus Klein Herenbrink.
‘Met dit zestal hier in Zwolle brengen we het fokprogramma dicht
bij de veehouders. Dit soort fraaie stiermoeders laten zien en
over hun prestaties en de benutting in ons fokprogramma vertellen zorgt voor een stukje extra beleving, extra emotie. Dat blijft
ook belangrijk in het genoomtijdperk.’
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NRM NIEUWS

NRM-blogger Karin Albring: ‘We wilden laten zien dat
NRM-deelname een echt familiegebeuren is’
‘We hebben veel reacties gehad op onze weblog en filmpjes. “Het
leest precies zoals het er in het echt bij jullie aan toegaat.” Dat is wel
een van de mooiste complimenten die we kregen’, vertelt Karin Albring. Samen met haar man Harm en de kinderen Henk, Cees en
Marieke hield ze in aanloop naar de NRM een weblog op veeteelt.nl
bij. Vooral de zelfgemaakte filmpjes oogstten veel waardering.
‘We wilden laten zien wat er allemaal komt kijken bij de voorbereidingen en dat NRM-deelname voor ons een echt familiegebeuren is’,
aldus Karin, die de blogs in haar eigen stijl schreef. ‘Iedereen in ons
gezin vindt keuringsdeelname mooi en ieder doet bij de voorbereidingen zijn eigen ding’, aldus Karin. ‘Maar uiteindelijk genieten we er
allemaal van.’

Hoogste prijs voor Wilder Ka 1 tijdens Holland Master Sale
Wilder Ka 1-red was de veilingtopper tijdens de Holland Master Sale.
De roodbonte Apprenticedochter verhuist voor 25.500 euro naar
Duitsland. Wilder Ka 1 kreeg het hoogste bod, omdat ze met een
fokwaarde van 2727 GTPI tot de top in de roodbontlijsten behoort.
Veilingmeester Eric Lievens kreeg ruim 90 dieren onder de hamer.
Gemiddeld brachten de veilingnummers 3900 euro op. ‘Een reële
prijs onder de huidige marktomstandigheden’, zo vertelt veilingorganisator Jan de Vries. ‘Zeker Nederlandse veehouders zijn momenteel
voorzichtig in het aanschaffen van dieren, omdat ze vanwege fosfaatwetgeving juist gedwongen worden om dieren af te voeren. We zagen daarom wel een heel aantal dieren naar Duitsland, Frankijk en
Groot-Brittannië vertrekken.’

Symposium Kernpraktijken Rundvee over epigenetica:
hoe een hoge fokwaarde tot uiting komt
Op vrijdagochtend voorafgaand aan de dochtergroepenpresentatie trok de Kernpraktijken
Rundveehouderij ruim honderd veehouders
naar een bijeenkomst over epigenetica. ‘Epigenetica gaat over de uiting van genetische
aanleg’, vertelt spreker Joost Segeren, dierenarts bij de Universitaire Landbouwhuisdierenpraktijk (ULP) in Utrecht. ‘Fokwaarden
zeggen veel over die genetische aanleg,
maar komen pas tot uiting als alle omstandigheden goed zijn.’
Zo is een stressvrije omgeving belangrijk voor
een drachtige koe, om de aanmaak van het
hormoon cortisol te voorkomen. ‘Cortisol
heeft een direct negatief effect op de ontwikkeling van het embryo en een indirect effect
op de ontwikkeling van het kalf tot koe’, zegt
Segeren. ‘Bij een volwassen koe kan dit tot
vijf kilo melkproductie per dag schelen.’
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Droogstandsmanagement en biest- en melkvoorziening bepalen in hoge mate de ontwikkeling van het embryo en het kalf in de eerste
weken na de geboorte. ‘De gangbare praktijk
van twee keer per dag 2,5 liter melk met 12,5
procent droge stof maakt onze kalveren
structureel ondervoed’, stelde Segeren, waarna de zaal even stil valt. ‘Die melkgift mag
naar minimaal 15 procent droge stof, en liefst
drie keer per dag 2,5 liter melk. Alleen dan
krijgt het kalf voldoende voedingsstoffen die
ze kan omzetten in groei.’
Juist in de eerste twee maanden wordt de
aanleg van uierweefsel bepaald. ‘De fokwaarde uier kan nog zo hoog zijn – dat helpt zeker mee – maar als het kalf niet goed gevoerd wordt, is de ontwikkeling van de uier
niet voldoende.’
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NRM IN DE RING

Marleen Felius: ‘Kijken naar expressieve koeienkoppen’
Het begon met de vermaarde Sonni van familie Blikman uit Ruurlo en sindsdien heeft koeienschilderes Marleen Felius tientallen kampioenen en reservekampioenen in opdracht van
de NRM-organisatie op het doek vereeuwigd.
Ook dit jaar zat ze op de tribune en volgde
geboeid de keuring. ‘Een fantastische opdracht’, noemt ze, uit de grond van haar hart,
de klus waarmee ze zeker tot oktober bezig is.
‘Ik ga de koeien straks eerst thuis, in hun eigen omgeving bekijken en fotograferen. In
mijn atelier zet ik meerdere dieren tegelijk in
grote lijnen op en daarna werk ik ze stapje

voor stapje uit’, vertelt de kunstenares over
het creatieve proces waarin een geschilderd
portret tot stand komt. ‘Blijven kijken’, noemt
ze het belangrijkst. ‘En als ik niet tevreden
ben, begin ik helemaal overnieuw.’
Felius spreekt haar bewondering uit voor de
manier waarop juryleden de minimale verschillen tussen koeien kunnen omschrijven.
‘Inmiddels zie ik ook wel het onderscheid in
functionele eigenschappen. Maar als schilderes kijk ik ook naar andere kwaliteiten. Ik zie
graag koeien met een zelfverzekerde uitstraling en geniet van expressieve koppen.’
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NRM DOCHTERGROEPEN ROODBONT

De melktypische Coloradodochters
beschikten over een sterke bovenbouw en
lange, brede kruizen

Familie Terpstra trots dat hele wereld kwaliteit Martje ziet
Drie generaties van de familie Terpstra uit het Groningse Ezinge
zijn erg trots dat hun Martje 1024 (m.v. Paramount) meeloopt in
de dochtergroep van de stier Stellando. Om de koe klaar te
maken voor de dochtergroep hebben ze haar een paar keer
aan het halster laten wennen. ‘Dat kende ze nog niet, maar dat
moet ze hier natuurlijk wel kunnen. Ook hebben we haar voor
de selectiecommissie apart gehouden met het melken, zodat ze
voldoende uierdruk zou hebben’, vertelt Bert Terpstra (72) vertelt
enthousiast.
De zes Stellandodochters in hun stal delen een geweldig exterieur en een goede productie. ‘En ondanks een fokwaarde 99 voor
uier vind ik de uiers heel goed’, zegt hij. ‘Het zijn werkbare uiers
met een goede speenplaatsing.’ Zijn zoon Evert (48) vult aan:
‘Harde werkkoeien met beste benen.’
Voor zoon Robert (24) is de deelname in de dochtergroep een
kers op de taart. ‘Tijdens de NRM kijkt de hele wereld mee. Ook
buitenlandse bezoekers zien hier de kwaliteit van de koe. En daar
zijn we erg trots op.’
Robert, Evert en Bert Terpstra
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Voor ieder wat wils bij
dochtershow roodbont
Jotani, Delta Colorado, J&G
Malando. Met drie dochtergroepen
was het NRM-aanbod voor
roodbontliefhebbers weliswaar
beperkt, maar toch was de
stemming niet bedrukt. Dat had
alles te maken met de kwaliteit van
en de variatie in de drie groepen.
TEKST INGE VAN DRIE

K

lein, maar fĳn. Misschien was dat wel de beste omschrĳving van de dochtergroepenpresentatie roodbont
op de NRM. Met slechts drie volledige dochtercollecties
was het aanbod bĳ roodbont karig. Ter vergelĳking: tĳdens de
vorige NRM in 2014 traden er nog dubbel zoveel roodbontgroepen aan in de ring.
Zorgde dat voor een bedrukte stemming bĳ roodbontliefhebbers? Eigenlĳk niet, zo was de conclusie na afloop. Want door
een gevarieerde presentatie met drie kwalitatief sterke groepen met daarbĳ voor ieder wat wils kwamen roodbontliefhebbers in Zwolle toch aan hun trekken.

Debuutgroepen voor Jotani en Colorado

Onder meer de groep van Jotani (Jotan x Konvoy), geboren op het
bedrĳf van de familie Nooteboom uit Oene, droeg daaraan bĳ.
De Jotanzoon van KI Kampen stamt uit de Juliafamilie van Jacob
en Anita Werler uit Vaassen, een familie die bĳ roodbont momenteel volop in de schĳnwerpers staat. Dat is niet alleen te
danken aan Jotani, maar ook aan zĳn neefje Julandy (v. Andy)
en zĳn ooms Lowlands Bolero en Red Cliff, allebei zonen van
Lawn Boy.
Naar het optreden van Jotani van KI Kampen was reikhalzend
uitgekeken. In de aprildraai verdubbelde Jotani zĳn NVI tot
179. Met een score van 117 – gebaseerd op 22 dochters – is hĳ
bovendien op dit moment de hoogst scorende roodbontstier
voor exterieur.
Zou Jotani in staat zĳn de hooggespannen verwachtingen waar
te maken? In Zwolle presenteerde hĳ een uniform zestal sterke vaarzen, die ruim ontwikkeld waren en een volwassen indruk maakten. De invloed van vader Jotan was in de groep
duidelĳk zichtbaar. Die was niet alleen af te lezen aan de brede en hellende kruizen, maar ook aan de korte spenen en het
droge, sterk gebruikte beenwerk. De Jotanidochters beschikten daarnaast ook over fraai beaderde en sterk opgehangen

uiers. Al met al viel de debuutgroep van Jotani zeker in de
smaak.
Van heel andere makelĳ waren de dochters van de eveneens
debuterende Delta Colorado (Arroyo x Lawn Boy) van CRV, een
stier die twee belangrĳke Nederlandse koefamilies met elkaar
combineert. Via vaderszĳde stamt de pupil van CRV af van
Etazon Renate. Zĳn vader Delta Arroyo is een rechtstreekse
nazaat van Etazon Renate. Aan moederszĳde stamt Colorado
uit de Massiafamilie. Zĳn betovergrootmoeder is Apina Massia
20 (v. Lentini).
Waar de Jotanidochters een tikje volwassen oogden en zware
botten hadden, blonken de nakomelingen van Colorado juist
uit in jeugd en fĳnheid. De ranke en melktypische Coloradodochters beschikten over een sterke bovenbouw en lange,
brede kruizen. Ook de mooie overgangen in de lange skeletten
spraken aan. In uierbeeld toonde de groep wat variatie, al beschikten de vaarzen wel over prima ophangbanden en goed
geplaatste voorspenen.

Krachtpatsers
Zowel Jotani als Colorado kregen in april voor het eerst een
mede op dochterinformatie gebaseerde fokwaarde. Beide verbeterden ze zich daarmee flink ten opzichte van hun genoomfokwaarde. De derde stier die een groep presenteerde in Zwolle, J&G Malando (Gogo x Kian) van KI Samen, kan al op meer
ervaring bogen. Van de door Jan en Gerrie Hoegen gefokte
Gogozoon uit J&G Meisi 5 zĳn al meer dan 5500 dochters aan
de melk. Ook drie jaar geleden was Malando al van de partĳ op
de NRM. De Malandodochters waren in de tussentĳd uitgegroeid tot koeien met veel kilo’s, zeg maar gerust krachtpatsers. Ze toonden veel balans, ruime middenhanden en sterke
kruizen. Op papier zĳn uier (100) en beenwerk (101) niet het
sterkste punt in de vererving van Malando, maar in de ring
was dat nauwelĳks terug te zien. De uiers oogden weliswaar
een tikje glad, maar waren wel mooi gevormd. l
De ruim ontwikkelde groep van Jotani beschikte over fraaie uiers
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