KAMPIOENEN IN DE KIJKER
Op weg naar de NRM van 2019 blikt Veeteelt terug op de vijftiende NRM in
2017. In het komende nummer aandacht voor de (reserve)kampioenen van
toen. Wie wonnen er, hoe is het deze koeien sindsdien vergaan en gaan ze
hun titel verdedigen?

KAMPIOENE JONG ROODBONT (LINKS)

RESERVEKAMPIOENE JONG ROODBONT (RECHTS)

H E E R E N B R I N K D I N A 3 8 2 ( V. R E D E X P R E S S I O N )

B A R E N D O N K PA U L I N A 1 8 8 ( V. F R A I KO )

Jan Steegink:
‘Gelukkig bracht ze nog
zestien gesekste embryo’s’

Ivo Hermanussen:
‘Al drie lijsten meer dan
4 procent eiwit’

De toekomst zag er veelbelovend uit voor Heerenbrink Dina 382. De
royaal ontwikkelde en stijlvolle Red Expressiondochter won als verse
vaars haar rubriek op de wintershow Zwolle in februari 2017. Een paar
maanden later voegde ze daar het vaarzenkampioenschap op de
NRM aan toe. ‘Maar de NRM was ook gelijk het einde van haar showcarrière’, vertelt Jan Steegink uit Okkenbroek. Een paar maanden na
het NRM-succes kreeg de vaars op onverklaarbare wijze koorts. Na
diverse behandelingen, die niet afdoende werkten, kwam er onder
de buik een abces naar buiten. ‘Daar is vervolgens wel een liter of
acht pus uit gekomen. Maar doordat het open was, zakte de koorts
en hebben we haar snel gespoeld.’
Jan en Thomas Steegink gebruikten gesekst sperma van een zwarte
en een rode stier om zo de bevruchting te stimuleren. De sessie
resulteerde in maar liefst zestien embryo’s. ‘Daarna heelde de wond,
kwam de ontsteking terug en is het de koe alsnog fataal geworden’,
vat Steegink samen. ‘Inmiddels zijn we er wel overheen, maar als het
met een kampioenskoe zo afloopt, dan is dat wel zuur.’
De eerste drie kalveren uit de et-sessie van Dina dartelen inmiddels
in het strohok in Okkenbroek en ze stemmen Steegink tevreden. ‘Als
ze gezond blijven, zie je die nog wel een keer terug’, stelt hij.
Voor de komende NRM zijn er diverse koeien opgegeven, waaronder
de algemeen HHH-kampioene van afgelopen december Heerenbrink Truus 4 (v. Big Apple). ‘Twee jaar geleden was ze, net als Dina,
op de NRM. Nu heeft ze net voor de derde keer gekalfd. We zijn
benieuwd’, zo klinkt Steegink geheimzinnig.

Binnen de familie Hermanussen blijkt zoon Ivo de aangewezen persoon om wat te vertellen over Barendonk Paulina 188. Niet alleen
omdat hij de Fraikodochter tijdens de NRM 2017 naar de reservetitel
bij de vaarzen leidde, maar ook omdat Paulina zijn stalfavoriet is. ‘Met
sommige koeien is het in de showring een gevecht, maar met Paulina
ging het zo gemakkelijk. We hadden gewoon een klik en nog steeds.
Als ik in de stal ben, komt ze altijd even kijken.’
Maar het is niet alleen de emotionele band die Paulina favoriet maakt.
‘Ze produceert al drie lijsten boven de 4 procent eiwit en in haar derde lijst met bijna 11.000 liter melk. Daarnaast is Paulina weinig veranderd, je zou haar nog zo herkennen in het koppel. Ze is iets volwassener geworden, maar nog altijd niet heel zwaar. Het fijne velletje en
de fantastische uier is gebleven’, klinkt Ivo Hermanussen enthousiast.
De Paulinafamilie heeft in Beers lange tijd in de schaduw gestaan van
de bekende Wilmafamilie. Maar genomic selection bracht daar verandering in. ‘Een tak uit de familie scoorde heel goed, waardoor het
aantal Paulina’s snel is uitgebreid en nu nauwelijks onderdoet voor de
Wilma’s. Gemiddeld genomen zijn de Paulina’s iets degelijker gebouwd, behalve de Fraiko, die is fijn en kwaliteitsrijk.’ Haar moeder
was een met 83 punten ingeschreven Tequiladochter uit een Stadel.
‘We gebruikten Fraiko omdat hij uit dezelfde familie als Jotan komt. Bij
Paulina 188 is vervolgens echt alles goed bij elkaar gekomen.’
Paulina 188 boekte na de NRM ook regionaal showsucces en mag
zich, samen met een aantal stalgenoten, nu gaan opmaken voor
een nieuw NRM-optreden.
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