HHH-show
IJsselvliedt Roza 137 (v. Lucky Leo),
algemeen kampioene
Prod.: 2,01 956 27.962 4,30 3,74 LW 137

Een gedurfd initiatief, zo mag de HHH-show nieuwe stijl gerust genoemd worden. Maar geslaagd? Links en rechts klonk wat gemopper

dames en hun uitgebreide erelijsten voorbij. Hij haalde de vierdekalfs Aaltje 46 (v.
Jolt) van Bons naar voren, de winnares uit
de andere rubriek oudere koeien. De best
ontwikkelde Joltdochter beschikte over
een skelet met harmonieuze overgangen,
een klasse uier en dito beenwerk. Wat was
de motivatie van McKinven om haar tot
kampioene te kronen? ’Ze heeft een betere uier dan de koeien uit de oudste rubriek, met name de aanhechting.’ De secondante van Aaltje kwam evenmin uit de
oudste rubriek. McKinven koos voor de
bijna zesjarige Jurordochter Mia 124 van
Arie van de Mortel uit Deurne. Ze toonde
nog net even meer melktype, ontwikkeling en bloei in de achteruier dan de nummer drie uit dezelfde rubriek, Koba 124,
een Stardustdochter met een mooie
middenhand van opnieuw Bons.

over de overvolle tweedaagse. Toch overheerste tevredenheid, niet in
het minst te danken aan de individuele kwaliteit van de koeien.

M

et veel plezier zal hij terugkijken
op zijn eerste HHH-show. Als kersvers lid van de HHH-vereniging kaapte Nico Bons uit Ottoland veel prijzen weg voor
de neus van HHH-routiniers: individuele
titels bij de vaarzen en de senioren, aangevuld met de winst bij de bedrijfscollecties.
De meest verrassende titel veroverde Bons
bij de oude koeien. Immers, met in de finale twee klasbakken als Neeltje 240 (v. Juror)
van Robert Neppelenbroek uit Drijber en
Geertje 289 (v. Slingeman 63) van Teus van
Dijk uit Giessenburg, leek de race om het

kampioenschap slechts een formaliteit.
Het geweldige frame van de verse vijfdekalfs Jurordochter imponeerde als vanouds, terwijl de best bewaarde Geertje na
zeven kalvingen nog altijd levenslustig en
topfit oogde. In de oudste rubriek eindigden ze bijna vanzelfsprekend op de eerste
(Neeltje) en tweede (Geertje) plek. In dezelfde klasse bezette de inmiddels elfjarige oud-kampioene Alie 144 (v. Feikje’s Boppe) van Ruurd Lieuwes uit Oudwoude de
1c-positie. Toch ging de Canadese alleenrechter Callum McKinven aan deze drie

Aaltje 46 (v. Jolt), kampioene senioren
Productie: 4,02 322 13.416 4,07 3,44 LW 123
titelwinnaressen haalde McKinven uit één
rubriek, die van voor tot achter bol stond
van de individuele klasse. Toch liep de
kampioene er nog even uit. Egbert en Henny Puttenstein uit Wezep hadden IJssel-

Aaltje 49 (v. Starleader), kampioene vaarzen
Productie: 2,09 185 9041 4,31 3,21 LW 142 l.l.

vliedt Roza 137 (v. Lucky Leo) er prima voorgezet. Vooral het fraaie frame van Roza
sprak tot de verbeelding. ’Je kunt een vuist
tussen de ribben leggen’, sprak McKinven
waarderend. Vanwege een bredere en ho-

gere achteruier en meer ribdiepte plaatste
hij haar voor de jeugdige Super Star 24 (v.
Big Macho) van Jos en Ingrid Knoef uit het
Overijsselse Geesteren, evenals de eerder
genoemde Rustenburg Sietskedochter

Roodbont

Recept voor kampioenen

Van Zanten succesvol bij eerste roodbontshow op HHH

Tijdens de finale van de oudere koeien op
de vrijdagmiddag liep de tribune mooi vol.
De eerste rubrieken van de middenklasse
moesten ’s morgens voor minder publiek
aantreden. Dat was beslist jammer, want
de kwaliteit van de middengroep lag op
een hoog niveau. Neem de winnares uit de
eerste rubriek, de melktypische, best geuierde Rustenburg Sietske 248 (v. Rustenburg
Tjalt), aangekocht door maatschap De
Groot-Kooistra uit het Friese Oudega. Zonder veel moeite drong ze door tot het finale-zestal, waartoe ook de oudmelkte Boukje
14 (v. Raider) van John en Hennie de Vries
uit Boyl behoorde. De mooi showende Raiderdochter vertoonde veel vrouwelijke
charme, maar iets meer bloei op de uier
had haar niet misstaan. Dat jurylid McKinven heus niet alleen voor grote, zware
koeien koos, bewees hij door Reidlander Afke 6139 (v. Design) van Koos Stolwijk uit Bedum tot finaliste te benoemen. De grootste was de Designdochter zeker niet, maar
haar correcte bouw en sterke functionele
eigenschappen wekten bewondering. De

Voor het eerst op de HHH-show traden de roodbonten aan in aparte rubrieken. Ruim veertig,
van niveau nogal wisselende dieren kwamen in
de ring. De keuring opende met de middenklasse, waarin Coen en Leny van Zanten uit Lelystad sterk voor de dag kwamen. Twee van hun
Tulipdochters meldden zich in de finale: Ria 27
en Massia 49. Het mooiste type showde Ria, die
bovendien een sterk opgehangen uier bezat. Zij
pakte de titel. De breed gebouwde, degelijke
Rubensdochter Blarinckhorst Ingrid 10 van
Teunis en Hennie van de Langemheen uit
Putten nestelde zich net voor Massia op de reservepost. Met deze twee Tulipdochters in de
bedrijfsgroep won Van Zanten ook dat onderdeel, juist voor het jeugdige, beloftevolle drietal
van Jan Hoegen uit Garderen.
Bij de senioren was het voor het Canadese jurylid Tars Cheema lastig om een uitgesproken
kampioene te vinden. Toegegeven, de uiteindelijke winnares Grashoek Roza 65 (v. Trademark) van de familie Engelen uit Grashoek,
was qua frame zondermeer de sterkste met

haar lange, krachtig gebouwde lijf, maar de uier
toonde al een lichte onbalans tussen de voor- en
achterkwartieren. Toch verwees ze dankzij haar
mooiere lichaamsmaten de oudmelkte NRMkampioene Stouwdamshof Jacoba 8 (v. Lica) van
de familie Van ’t Hof uit Oosterwolde naar de
tweede stek. Stadel trok alle eer naar zich toe bij
de vaarzen. Met drie moderne, witte vaarzen
eiste hij de hoogste drie plekken op. De sterk stap-

pende Hiddink Tulipe 76 van Henk en Ineke
Vrielink uit Laren moest genoegen nemen met
de derde plek. Meer scherpte in de voorhand
liet halfzus Avi Olli 23 van de familie Van
Ittersum uit het Groningse Winsum zien.
Zij posteerde zich op de reservestek achter de
uiterst stijlvolle, even voorzichtig stappende
Barendonk Wilma 140 van Jan en Liesbeth
Hermanussen uit Beers.

B. Wilma 140 (v. Stadel), kampioene vaarzen
Prod.: 2,00 25 680 4,69 3,31 LW 105 l.l.

Ria 27 (v. Tulip), kampioene midden
Prod.: 3,07 294 8360 4,53 3,56 LW 98

Kersvers lid Bons grossiert in titels o p overvolle tweedaagse HHH-show

Roza in br uidskleed

HHH-show

Dikkie 132 (v. Red Marker), res. vaarzen
Prod.: 2,09 81 3464 3,96 3,25 LW 118 l.l.

show blijft van frame een aansprekende
koe, maar moest in ophangband en droogte van het beenwerk haar meerdere erkennen in Super Star.
Overigens toonden de drie hoogstgeplaatste dieren uit de middenklasse één opmerkelijke overeenkomst. Alle drie hadden ze
als vaars een uitzonderlijk lange lijst gemaakt, variërend van 658 tot 956 dagen.
Het klinkt als een nieuw recept voor het
kweken van kampioenen: laat een vaars
op een normale leeftijd voor de eerste keer
kalven, melk haar vervolgens twee jaar
lang en laat haar dan pas opnieuw kalven.

NRM-kampioene

Super Star 24 (v. Big Macho), res. midden
Prod.: 2,02 677 18.335 4,77 3,73 LW 115

Mia 124 (v. Juror), reserve senioren
Prod.: 3,10 483 12.741 5,04 3,72 LW 107
van een eigen stier. Met haar lange lijf en
uier acteerde Super Star onverwacht
sterk; de selectiecommissie voor de CR
Delta Oost Show — waarin eigenaar Knoef
— passeerde haar zelfs. De Big Machodochter verwees niet de minste koe naar
de derde plek, namelijk Lucky Jonkvrouw.
De vaarzenkampioene van de vorige HHH-

Ondanks de grote, lang aanhoudende rubrieken werd het niet saai voor het publiek. Dat was behalve aan het niveau van
de koeien ook te danken aan het plezierige optreden van McKinven, die dit jaar ook
jureerde tijdens de World Dairy Expo in
Madison. Zelfverzekerd bewoog de ervaren Canadees — hij jureerde al in 25 landen — zich door de ring. Bovendien kon
hij met zijn heldere manier van toelichten
op veel waardering rekenen. De vertaling
van dat commentaar was niet altijd even
vlekkeloos; speaker Henk van der Zwaag
stak niet in zijn gebruikelijke vorm.
Bij de vaarzen bevestigde McKinven nog
eens niet alleen oog voor hoogtemaat te
hebben. Hij liet Jocko Besnedochter Tonnie
97 van Arie van de Mortel uit Deurne doordringen tot de finale. Hoewel niet de
grootste blonk de sterk stappende Tonnie
uit in degelijkheid met een hoge achteruier en een welgevormd skelet. Voor finalegenoot FE Hotske 821 (v. Genial 1) was ze letterlijk en figuurlijk een maatje te klein. De
stijlvolle pupil van Tiede van der Ploeg en
consorten oogde jeugdig en toonde mooie
overgangen. Vanwege een iets minder hoge achteruier viel ze net buiten de prijzen.
Een eervolle vermelding kreeg Juror Ina
van maatschap Meppelink uit Dalen dankzij haar fraaie melktype en beste ontwik-

Covergirl algemeen kampioen
Stralend in de herfstzon, stralend in de keuringsring. IJsselvliedt Roza 137, de covergirl
van het eerste decembernummer van Veeteelt, lijkt zich onder alle omstandigheden
welbewust van haar fraaie lijf. Op de HHHshow verdiende ze met bijna speels gemak
het algemeen kampioenschap. ’Van zulke
koeien zeggen we in Canada dat ze getooid
zijn in bruidskleed’, benadrukte McKinven
nogmaals de klasse van deze kampioene.

keling. En de titels? Dat werd een felle
strijd tussen Dikkie 132 (v. Red Marker) en
Aaltje 49 (v. Starleader), beide uit stal Bons.
De mooiste melkuitstraling in skelet en uier etaleerde Dikkie, maar toch trok ze aan
het kortste eind. De meer oudmelkte Aaltje — afkomstig uit dezelfde moeder als de
seniorenkampioene — kreeg de voorkeur
van McKinven met dank aan haar volwassen uitstraling, sterkere bovenbouw en
betere achteruier. Voor Nico Bons kon de
dag niet meer stuk, zeker niet toen hij met
zijn twee jackpotvaarzen ook nog 1850 euro verdiende. Enkele jaren geleden vertelde hij in Veeteelt: ’Mijn doel is het fokken
van een NRM-kampioene.’ Getuige het resultaat op de HHH-show is hij dichter bij
dat doel dan ooit.
Inge van Drie

Bedrijfsgroepen
Bons en Van Dijk strijden opnieuw som titel beste bedrijfsgroep
Amper twee maanden geleden troffen ze elkaar op de fokveedag in Hoornaar ook in de finale: de bedrijfsgroepen van Nico Bons uit Ottoland en Teus van Dijk uit Giessenburg. Een
close-finish werd het in Zuid-Holland: de
groep van Van Dijk won nipt met één punt verschil. Op de HHH-show ontmoetten de twee
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Zuid-Hollandse fokkers elkaar opnieuw in de
eindstrijd. Onder aanvoering van de latere seniorenkampioene Aaltje 46 presenteerde Nico
Bons een uniform drietal diepgeribde, volwassen koeien met sterke gebruikseigenschappen
dat het op moest nemen tegen het fraaie, prima
geuierde Van Dijktrio met als kopvrouw Geertje

289. Zou Bons — ooit stagiair van Teus van
Dijk — nu revanche nemen? Dat deed hij inderdaad, want Callum McKinven deelde de
beslissende klap uit aan de groep van Bons. De
derde plaats ging naar de jonge collectie van
maatschap Meppelink uit Dalen.

