HHH-show roodbont

Bloedverversin g bij roodbont
Nieuwe namen van vaderdieren tekenen voor succes bij vaarzen en in middenklasse
Groter dan ooit was het roodbontveld tijdens de HHH-show.
Daardoor moest er flink strijd geleverd worden in de rubrieken
voor een finaleplaats. Nieuwe jonge stieren zoals Talent leverden
jeugdige kampioenes, bij de seniores heerste Stadel.

W
Northlake Farms Gytha (v. Talent),
vaarzenkampioene
Prod.: 2.05 67 1893 3,98 3,38 104 lw

TWD José 328 (v. Beautiful),
reservekampioene vaarzen
Prod.: 2.02 52 1826 4,28 3,30 111 lw
Möhoeve Laurona 4 (v. Tribute),
middenkampioene
Prod.: 2.09 300 7474 4,96 3,85 84 lw
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aar traditioneel de roodbontreeksen doorspekt zijn met
Stadelbloed was dat voor de jeugdrubrieken op de HHH-show in Zwolle anders.
In plaats daarvan kwam nieuw jong talent de vaarzen vervoegen. De Australische Ladino Park Talent speelde daarin
de hoofdrol: twee keer eindigde een van
zijn dochters op kop.
Voor Talenttelg Bicc Roanne van Bram
Kloosterman en Catharinus Deinum uit
Veenwouden was de zege vrij eenvoudig.
De rekkelijke vaars hield haar kleinere
en compactere halfzus Retraitehoeve Anny
12 van Peter Willemse uit Beers op afstand dankzij haar hoog aangehechte
achteruier.
Met het vorderen van de reeksen steeg
ook het niveau van de individuele dieren. Het Zwitserse jurylid Markus Gerber
sprak zijn voorkeur uit voor Beautifuldochter TW D José 328 van Jos en Harrie
Tijhuis uit Hooghalen. Haar harmonische en balansrijke bouw, degelijk
beenwerk, goed opgehangen uier en
kracht in de bovenbouw brachten haar
vóór de gerekte Klumper Alie 45 (v. September Storm) van Gert-Jan en Gineke
van der Haar uit Den Velde.
Het zwaartepunt van de vaarzenrubrieken lag zonder meer in de laatste reeks.
Met Heerenbrink Grietje 151 (v. Stadel) en
September Stormdochter Heerenbrink
Rebekka 15 had Jan Steegink uit Okkenbroek een succesvol duo uit de stal
getrokken. Op basis van haar indrukwekkende frame bleef Rebekka 15 haar
stalgenote voor. De langere lactatie van
Rebekka 15 was in het voordeel van de
recenter gekalfde Northlake Farms Gytha
van Nico Captein uit Alphen aan den

Rijn. Deze Talentdochter – haar grootmoeder is de moeder van Heihoeve Delta Spencer – etaleerde fijn beenwerk,
breedte in het kruis en een sterk opgehangen uier met correct geplaatste spenen. Kenmerken die haar ook in de finale het voordeel gaven: met een stevige
klap op haar achtersteven kroonde Markus Gerber de fraai rode Gytha tot vaarzenkampioene. De reservetitel ging naar
Beautifultelg José 328.

Neely (v. Distrigene),
reservekampioene middenklasse
Prod.: 3.02 404 11.290 4,03 3,54 89 lw

Net afgekalfde Laurona
‘Echte tweedekalfskoeien’ zocht Markus
Gerber bij de aanvang van de roodbonte
middenklasse. Retraitehoeve Mina 106 (v.
Stadel) van Peter Willemse paste in die
visie met een fraai ontwikkelde voorhand en veel breedte in het kruis. Met
een kordate pas liet de Stadeldochter
halfzus Pietje 102 van Henk en Hans Puttenstein uit Kamperveen en Toosje 15 (v.
Faber) van Arnold van Dee uit IJzendoorn
achter zich.
Kracht was ook een term die bij uitstek
bij rubriekswinnares Möhoeve Laurona (v.
Tribute) van Henk, Herbert en Lammert
Blikman uit Ruurlo paste. De net afgekalfde Tributedochter toonde veel breedte, een sterke stap en een lange en hoog
aangehechte uier. Adriaantelg Annie 68
van de familie Pellikaan uit Meerkerk
voorzag eveneens in een sterke bovenbouw en bleef op die basis Grashoek Silke
57 (v. Benchmark) van de familie Engelen uit Grashoek een stapje voor.
Weer ander bloed eindigde op kop van
de volgende middenklassereeks. Jordandochter Zeedieker Mon-Chri 1 van bv Landbouwsluis maakte indruk met haar sterk
aangehechte, brede en kwaliteitsvolle

uier. Noch Brook Dientje 56 (v. Stadel) van
Puttenstein uit Kamperveen, noch Lightningdochter Amy 2 van Herman en Ria
Schrijver uit Terwolde konden met hun
gerekte lijven daar wat aan veranderen.
Landbouwsluis gooide ook in de vierde
reeks van de roodbonte middenklasse
zijn pupillen in de strijd. Dit keer was
dat in de vorm van de evenwichtig gebouwde en brede Classicdochter Zeedieker Kolli 13. Zijn meest positieve commentaar reserveerde jurylid Markus
Gerber voor Neely (v. Distrigene) van
vof Staal uit Ermelo. Haar harmonische
bouw en fijne melkklier etaleerde Neely
met vlotte bewegingen, wat haar het
voordeel opleverde tegenover de diep
geribde Julia 382 (v. Stadel) van de familie Werler uit Vaassen.
Gerber hield in de finale alle kopnummers over en stuurde Annie 68 als enige
tweede naar het finalekwintet. Onder
het licht van de fonkelende kristallen
kroonluchters kreeg Tributedochter
Möhoeve Laurona 4 de verlossende tik
en vervolgens het zegelint om de nek,
met Neely in haar kielzog.

Toch weer Stadel
Carolien 3 (v. Stadel),
seniorenkampioene
Prod.: 4.04 415 11.810 4,87 3,79 113 lw
Soetten Botter Almacht 8 (v. Stadel),
reservekampioene senioren
Prod.: 5.10 344 14.863 4,94 3,46 115 lw

Ondanks dat Stadel in de jongere rubrieken geen pupil op het hoogste schavot
zag, was de Stolbergzoon in de seniorenklasse nog altijd heer en meester. Zo
won zijn dochter Carolien 3 van Herman
en Ria Schrijver uit Terwolde overtui-

gend haar rubriek. Haar lengte en ribbenpartij imponeerden en dankzij de
betere ophangband eindigde ze vóór
de jeugdige Faberdochter Stouwdamshof
Jacoba 21 van de familie Van ’t Hof uit
Oosterwolde.
In de finale kwamen beide Stadelhalfzusjes Soetten Botter Almacht 8 van Gerrit
Jan Klein Teselink uit Harfsen en Bossink
Miranda 41 van Wim en Gerrit van der
Kolk uit Wierden tegen. Almacht, die
deel uitmaakte van de winnende bedrijfsgroep, en Miranda waren weliswaar
halfzusjes, maar dat zou je op basis van
de framekenmerken niet zeggen. Almacht was messcherp en bezat lange
ribben, terwijl Miranda een meer robuuste uitstraling had met meer ribwelving. Eenmaal opgesteld in de finalering
twijfelde Gerber geen moment en stapte
hij kordaat af op Carolien 3. Dankzij
haar inhoud, breedte in voor- en achterhand en vooral krachtiger beenwerk
kreeg ze de seniorentitel omgehangen
vóór Almacht 8.
Daarmee was het succesverhaal voor Carolien nog niet over. In het kampioensdefilé werd ze uitgeroepen tot algemeen
kampioene roodbont. Ondanks de sterk
aanwezige jeugd eiste Stadel daarmee
opnieuw in het roodbontveld een hoofdrol op. Houdt hij ook stand in 2008?
Annelies Debergh
Jaap van der Knaap
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