HHH-show

Debuut Young Breeders
Strijd om vaardigheden en exterieur
Eindelijk was de dag daar, waarop de Young Breeders hun vaardigheden konden tonen. In Zwolle tijdens de HHH-show brachten de leden
van deze club hun al dan niet geleende dieren vol concentratie in de
ring. Een strijd om exterieur, voorbreng- en toiletteerkwaliteiten.

De winnende Young Breeders v.l.n.r.: Arjan de Jong, Ard Gunnink en René van der Haar

O

p de zaterdagmorgen van de HHHshow was de ring gereserveerd voor
de Young Breeders. Een kleine dertig deelnemers gingen de strijd om het kampioenschap voorbrengen en toiletteren
met elkaar aan. Jammer genoeg werd de
inspanning van de Young Breeders
slechts door een klein aantal geïnteres-

seerden beloond. De tribunes waren zo
goed als leeg, terwijl het Canadese jurylid
Tars Cheema startte met de pinken op
volgorde van exterieur weg te zetten.
De stijlvolle Janke 431 (v. Leduc) kreeg het
kampioenslint voor exterieur omgehangen. Arjan de Jong uit Montfoort leidde
deze opvallend grote pink door de ring.

Designdochter Geertje 74 behaalde aan
de hand van Inge Schuiling uit Nijeveen,
het reservekampioenschap.
Zes finalisten stapten extra rondes door
de ring om hun toiletteerkunsten te
tonen. Ard Gunnink uit Hardenberg
schreef, door het vakkundig toiletteren
van Klumper Rolls Marker (v. Red Marker), als eerste Young Breeder dit kampioenschap op zijn naam. Voor de wijze van
voorbrengen mochten eveneens zes finalisten hun kunnen nogmaals tentoonspreiden. Het correcte voorbrengen van
Roylane Jordandochter Klumper Mop 68
leverde René van der Haar uit Den Velde
de overwinning op dit onderdeel op.
Opvallend was de aandacht waarmee jurylid Cheema tijdens deze ochtend zijn
toelichting verstrekte. Iedere deelnemer
kreeg kort een persoonlijk advies van
de Canadees mee. Willem Bouwman uit
IJsselstein liep met een nazaat van
Comestar Lee, Coba 134, zowel bij het
voorbrengen als toiletteren in de finale.
’Bij het toiletteren kreeg ik een opmerking over de ruglijn, daar had ik te veel
haar laten staan,’ vertelt Bouwman. ’Die
twee finaleplaatsen waren wel mooi.
Maar beter was het nog dat ik voor exterieur in mijn groep een derde plaats
kreeg. Het is een zelfgefokte pink, daar
ben ik wel trots op.’
Christel van Raay

Young Breeders
Tars Cheema: ’Mensen boven de twintig moeten niet meer met pink rondlopen’
Het roodbontjurylid
Tars Cheema uit Canada had de eer om
de eerste lichting
Young Breeders te beoordelen. Cheema’s
ervaringen in zijn geboorteland met de
4H-club, in opzet een
soort grote broer van
de Young Breeders, kwamen hierbij goed van
pas. ’Met de winnaars van vandaag in mijn

achterhoofd denk ik dat de Young Breeders als
vereniging op de goede weg zit’, vertelde Cheema na afloop van de keuring. ’De kennis van de
leden is heel behoorlijk, alleen moet door training het geheel verbeteren. Het voorbrengen en
toiletteren van de dieren is niet het moeilijkste
om te leren, de meeste jongeren kunnen dit in
drie jaar onder de knie krijgen.’
Volgens de Canadees kan er nooit genoeg aandacht aan het beoordelen van rundvee worden
geschonken. ’Systematisch plus- en minpunten van dieren vaststellen en op basis daar-

van de beste uit kiezen, dat blijft een kunst.’
Het meest opvallende verschil tussen de Canadese 4H-club en de Nederlandse Young Breeders noemt Cheema het verschil in leeftijd. In
Canada varieert de leeftijd tussen de negen en
twintig jaar, in Nederland tussen de dertien en
de dertig jaar. ’Zoals voor zoveel dingen geldt,
kun je ook hiermee niet vroeg genoeg beginnen. En mensen boven de twintig horen niet
meer met een pink rond te lopen, die moeten
inmiddels koeien van het eigen bedrijf voorbrengen.’
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