H H H - R O O D B O N T

Zeedieker Mon-Chri 1 eindelĳk de sterkste roodbonte op de HHH-show

Rood geeft visitekaartje af
Met grootmoeder Carolien 3 (v. Stadel) en kleindochter Carolien
7 (v. Classic) boekten Herman en Ria Schrĳver uit Terwolde succes op de roodbontkeuring. Bĳ de jonge koeien domineerden de
Classicdochters de strĳd op de HHH-show. Maar de hoofdprĳs
was eindelĳk eens voor Jordandochter Mon-Chri 1.
tekst Jaap van der Knaap en Tĳmen van Zessen

M

et 28 dochters in de catalogus
was het niet vreemd dat Classic de vaarzenrubrieken bĳ roodbont
domineerde. Alhoewel alle vĳf finalisten afstamden van de Stadelzoon, was
er wel variatie in type en vooral in het
gebruik van het beenwerk. Ongetwĳfeld de meest bespierde Classicdochter
was JU Lonia 115 van Johan Uenk uit
Nĳbroek. Lonia’s gevorderde lactatiestadium was zichtbaar in haar uier, die
achter wel hoog was aangehecht. Het
beste beenwerk van de vĳf halfzussen
had Betje 27 van Kees en Martĳn van de

Brake uit Nunspeet. Betje was fĳner gebouwd, maar haar droge beenwerk en
royale, krachtige stap waren onberispelĳk. Stalgenoot Silvia 65 dankte haar
finaleplaats juist aan haar jeugdige uitstraling en vooral aan haar breed aangehechte achteruier.
Maar het was uiteindelĳk niet genoeg
voor een plek op het kampioenspodium.
Jurylid Henry ten Have zocht naar complete koeien en omdat hĳ de nadruk
legde op functionele kruispartĳen kwam
hĳ uit bĳ Delta Anny van Hans Puttenstein
en Jan de Groot uit Kamperveen. Delta

Kojack laat veelbelovende indruk achter
De meeste nieuwswaarde ging in Zwolle uit van de Talentzoon Möhoeve Kojack.
Eigenaar KI Samen formeerde een zestal uit zĳn honderd melkgevende dochters. Een fokwaarde heeft Kojack nog
niet, maar zĳn drie rode en drie zwarte
dochters lieten een veelbelovende indruk achter: ondiepe uiers met goede
ophangbanden en speenplaatsing en
droge benen waar ze goed op stapten.
De kruisen waren breed en hellend, al
had bĳ twee zwartbonttelgen een iets
vastere bovenbouw niet misstaan. Ko-
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jack stamt uit de Sonni’s van de familie Blikman uit Ruurlo.
Het programmaboekje vermeldde drie
dochtergroepen, het werden er vĳf.
Semex voegde van CB Allen en van Talent
een sterke collectie toe. De negen Goldwyns beschikten ook over veel individuele kwaliteit, waarbĳ de kopkoe en
slotkoe zich onderscheidden door compleetheid. Ook Classic had al vaker van
zich laten horen. De Stadelzoon toonde
een van zĳn beste groepen ooit en imponeerde met uniforme bovenlĳnen.

Anny is een nichtje van de stier Apina
Curtis en zegevierde dit jaar al in Putten
en Oldebroek. Anny is sterk ontwikkeld,
blĳft uitstraling behouden en is in het
bezit van een mooie achterhand. Anny
was verder in lactatie dan halfzus Carolien 7 van Herman en Ria Schrĳver uit
Terwolde en dat was te zien in de melkopdruk in de uier. Carolien 7 bezat in het
skelet mooie overgangen van voor- naar
middenhand en was in uieraanhechting
onberispelĳk. Het leverde haar de titel
op, vóór de jeugdige Delta Anny.

Zeven gezusters Wilma
In de middenklasse was er revanche voor
de stĳlvolle Talentdochter Northlake Farms
Gytha 8556 van Nico Captein uit Alphen
aan den Rĳn. Kwam ze krap twee maanden geleden nog halverwege haar rubriek op de CRV Koe-Expo, vandaag had
de jury wel waardering voor de HHHkampioene junioren van 2007. ‘Deze koe
laat zien hoe een jonge tweedekalfskoe
eruit moet zien: ze heeft maat, is jeugdig, goed gevuld en bezit een vast aangesloten uier’, zei Ten Have terecht.

Kampioene middenklasse
Northlake Farms Gytha
(links), geflankeerd door
Wilma 200
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Carolien 7 (v. Classic), kampioene vaarzen
Productie onbekend

wĳd geplaatste voorspenen niet de
schoonheidsprĳs verdienden, maar wie
verder keek kon de evenredig gebouwde
en vlot stappende Dientje niet op een
fout betrappen. Dankzĳ een hoge achteruier, maar vooral door haar sterke bovenbouw had ze in haar rubriek korte
metten gemaakt met Barendonk Wilma
208 (v. Classic). De soepel bewegende,
jeugdige Wilma vertegenwoordigde met
twee andere zussen de zeven Classiczusters van Jan Hermanussen uit Beers.
Wilma 200 zou van hen de hoogste ogen
gooien in Zwolle: dankzĳ haar surplus
aan lengte, kordate stap en aansprekende front versloeg ze krachtpatser JU Liza
380 van Johan Uenk. Deze lange, harde
Stadeldochter was uitgebalanceerd en
had een ideale kruisconstructie. Ten
Have had zich al een beetje verraden: hĳ
koos voor Gytha vóór Wilma 200, die iets
vlakker was in kruisbouw.

Northlake Farms Gytha 8556 (v. Talent),
kampioene middenklasse
Prod.: 3.11 249 9652 4,03 3,26 114 lw

Hoogstgepunte koe verslagen

Delta Anny (v. Classic), reservekamp. vaarzen
Prod.: 2.03 210 6147 4,07 3,44 117 lw

Met haar correcte uier versloeg ze de op
1a geplaatste Red Glorydochter Brook
Dientje 63 van Hans Puttenstein uit Kamperveen. Iedereen zag dat haar lange,

Geen stokoude koeien bĳ de seniorenkeuring roodbont – de oudste was ruim
acht jaar – maar wel veel kwaliteit.
‘Roodbont geeft hier zĳn visitekaartje
af’, zei Jan Steegink met recht, terwĳl
hĳ de reservekampioene aan het touw
had. Dat was een bak van een koe met
veel massa en een goed gevormde, ondiepe uier die hoog was aangehecht. In
haar rubriek wisselde Ten Have haar
met de aanvankelĳke 1a, Julia 382 (v. Stadel) van Jacob Werler uit Vaassen. Julia
moest echter buigen vanwege een fractie
minder uitstraling en beengebruik. Ze
was dit jaar met 92 punten de hoogst gepunte roodbonte, maar had haar lactatiestadium niet mee, alle kwaliteit in
frame ten spĳt.
Julia passeerde wel de iets beknoptere
Zeedieker Kolli 13 (v. Classic). De mooi gevulde koe van Landbouwsluis uit Genemuiden had een zeer hoge achteruier en
goede benen en klauwen. Bedrĳfsleider
Evert Korenberg zou echter scoren met
zĳn oogappel Zeedieker Mon-Chri 1 (v. Jordan). Met haar overmaat aan diepte, haar
mooie hals, goede pas en vloeiend vastgegoten melkklier zette ze familie Blikmans vlot bewegende Möhoeve Laurona (v.
Tribute) op achterstand. Het bezorgde
haar ook de seniorentitel én de algemene roodbonttitel. Op grote keuringen
was Korenberg tot nu toe alleen reservekampioene met de lange Jordantelg. En
die reservekampioene die Steegink begeleidde? Dat was Schrĳvers Stadeldochter
Carolien 3, de kampioene van 2007 en
grootmoeder van vaarzenkampioene Carolien 7. Familie Schrĳver viel met twee
visitekaartjes in de prĳzen. l

Barendonk Wilma 200 (v. Classic),
reservekampioene middenklasse
Prod.: 3.04 183 8654 3,34 3,17 111 lw

Zeedieker Mon-Chri 1 (v. Jordan),
kampioene senioren
Prod.: 5.06 87 4013 4,38 2,81 109 lw
Carolien 3 (v. Stadel), reservekamp. senioren
Prod.: 4.04 415 11.810 4,87 3,79 113 lw
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