HHH-show

roodbont

Heerenbrink Freekje 587 (v. Faber),
kampioene vaarzen
Prod.: 2.07 29 777 4,44 3,20 LW 97

Retraitehoeve Annie 76 (v. Stadel),
reservekampioene vaarzen
Prod.: 2.02 265 7248 4,50 3,23 LW 101

Alie 44 (v. Koerier 114),
kampioene middenklasse
Prod.: 2.00 485 12.049 4,91 3,60 LW 116

Heerenbrink Toos 62 (v. Taco),
reservekampioene middenklasse
Prod.: 2.07 338 8895 4,45 3,72 LW 108

Grashoek Dame 28 (v. Omega),
kampioene senioren
Prod.: 6.00 403 12.155 4,48 3,32 LW 93

Anna 115 (v. Stadel),
reservekampioene senioren
Prod.: 3.04 379 11.201 3,88 3,18 LW 99

Alie 44 opnieuw sterk in Zwolle
Andreas Aebi laat uierbeeld het zw aarst wegen bij ﬁnaleoordeel
Een onberispelijke uiervorm verhoogde de prijzenkans aanmerkelijk
in het roodbontkamp van de HHH-show. Twee koeien van Jan
Steegink bezorgden de stal uit Okkenbroek een score van honderd
procent. Er was geen stier die zijn stempel wist te drukken in Zwolle.

K

oerier 114-dochter Alie 44 was bij
roodbont de enige die een HHH-titel
kon verdedigen. De vaarzenkampioene van
2004 uit de stal van Gerrit Jan en Gineke
van de Haar uit Den Velde mengde zich dit
jaar in de strijd om de middenklasse. In
een rubriek sterk gebeende koeien nam ze
het op tegen de correct gebouwde Halla 106
(v. Stadel) van Stef Goossens uit Beers. Halla
rekende vanwege een betere vooruieraanhechting en kruisbouw af met de solide
Grashoek Bobbie 22 (v. Faber) van familie Engelen uit Grashoek. Hoewel Halla in haar
voorhand meer robuustheid en kracht etaleerde, trok ze uiteindelijk aan het kortste
eind; Alie trok met haar hogere achteruier
en sterker beenwerk de rubriekszege naar
zich toe.
Maar Alie – door Van de Haar als pink gekocht bij een oom – was nog niet zeker van
de winst. In Jan Steeginks melktypische
Tacodochter Heerenbrink Toos 62 – de sterkste in háár rubriek – ontmoette ze een geduchte tegenstandster. De uitgebalanceerde Toos droeg haar uier hoog in de dam, de
uier was voorzien van een goede textuur
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en correct geplaatste spenen. Daarmee had
ze korte metten gemaakt met een telg uit
de bekende Jacoba’s van Van ’t Hof uit
Oosterwolde. Stouwdamshof Jacoba 19 – een
Stadeldochter uit NRM-kampioene Jacoba
8 – was wel robuuster dan Toos en had een
hogere achteruier dan haar moeder.
Robuust was ook Barendonk Emma 160 (v.
Lentini) van Jan en Liesbeth Hermanussen
uit Beers. Haar sterke benen en haar surplus aan capaciteit legden voor Aebi onvoldoende gewicht in de schaal om te winnen
van de sterk geuierde Toos. Toen in de ﬁnale duidelijk werd dat Alie 44 dat met haar
lange uierbodem wél klaarspeelde, klonk
waanzinnig gejuich vanuit het supportersvak voor Van de Haar.
Steegink zal er niet om treuren. Zijn harmonische Heerenbrink Freekje 587 – een Faber
x Jubel x Allure – had ’s morgens al het
vaarzenkampioenschap opgeëist. Onderscheidend was ze in de ondiepe en rondom
hoog aangehechte uier, die in tegenstelling
tot haar frame veel melkopdruk liet zien.
Even correcter geplaatste voorspenen zouden niet misstaan, maar sterk en juist ge-

bruikt beenwerk maakte de Fabertelg tot
een complete vaars. Daarmee gaf ze niet alleen in haar rubriek klop aan de solide
Stadelvaars Joke 97 uit de stal van familie
Spronk uit Biddinghuizen. In de ﬁnale
kostte het ook Barendonk Paulina 106 (v.
Stadel) de kop. Deze sterk geuierde telg van
Hermanussen legde het af tegen Freekje
en de diep en open gebouwde Retraitehoeve
Annie 76 van Peter Willemse. Met de reservetitel voor zijn Stadelvaars nam hij als enige
fokker uit Beers een prijs mee naar huis.

Verrassende ontknoping
De toch al slecht bezette seniorenklasse –
de catalogus vermeldde een tiental oudere
roodbonten – was uiteindelijk gehalveerd.
Dat kwam gedeeltelijk door de chaos op de
weg, gedeeltelijk doordat de koeien volgens
hun eigenaar niet in de juiste vorm verkeerden. De overgebleven vijf dieren hadden patent op correct gebouwde frames.
Stuk voor stuk toonden ze lange, meestal
diepe lijven, die fraai waren in overgang
naar voor-, midden- en achterhand en voorzien waren van best gebouwde kruisen.
Grashoek Dame 28 (v. Omega) van familie Engelen uit Grashoek combineerde dat sterke
frame met krachtige, droge benen die ze
vlot gebruikte. De vierdekalfs Anna 115,
dochter van hoﬂeverancier Stadel, wist
zich, naast haar robuuste skelet, bewapend
met de beste uier van de klasse met een
vaste aanhechting en correct geplaatste
spenen. Wim, Johan en Annie Uenk uit

Nijbroek kochten Anna na de MKZ-uitbraak
van 2001 van Stef Goossens uit Beers. Afgelopen zomer werd ze kampioene in Apeldoorn.
Vanaf de tribunes richtten de ogen zich op
het duel tussen twee aan elkaar gewaagde
uitblinkers van de Koe-Expo in Den Bosch.
Spectaculairdochter Annie 43 van familie
Pellikaan uit Meerkerk won daar nipt van
Thea 18 (v. Goldie) uit de stal van Stef Goossens. Ook nu imponeerde Annie vanwege

haar melktypische en diepe skelet. Met een
veerkrachtige stap op glashard beenwerk
showde Annie wigvorm en lange, fraai gewelfde ribben. Thea 18 tooide zich met
overeenkomstige troeven, hoewel ze een
fractie minder melktype uitstraalde. De
ontknoping verraste; zowel Annie als Thea
werd het eremetaal onthouden. Andreas
Aebi waardeerde de ontwikkeling en capaciteit – speciaal in haar voorhand – in het
robuuste frame van Grashoek Dame 28. De

Zwitser liet bij zijn beslissing de best bewaarde uier van de achtjarige Omegatelg
zwaar wegen en schonk haar het goud:
‘Voor een achtjarige koe is haar uier prima
bewaard.’
Reservekampioene Anna 115 was evenmin
de meest melktypische koe, maar verdiende krediet op basis van haar functionele en
vast aangehechte uier.
Tijmen van Zessen

Onbedoelde paring resulteert in titel voor roodbonte pink Annie 68
Geen populair Canadese, Franse of Duitse
afstamming, maar nakomeling van een
zelfgefokte Nederlandse stier. De prijs
voor het beste exterieur – een koegetinte
mountainbike – ging bij de Young Breeders naar de roodbonte pink Annie 68 van
de familie Pellikaan uit Meerkerk. De robuuste roodbonte maakte indruk door
droog en hard beenwerk. Ze was haar
zwartbonte concurrenten de baas vanwege de kracht in de ruime voorhand en de
fraaie overgangen, die via een sterke bovenbouw uitkwamen bij een correct gevormd kruis.
Annie 68 is een dochter van de succesvolle
keuringskoe Annie 43 en het resultaat
van een onbedoelde inteeltcombinatie.
Zowel via de vader- als via de moederlijn
voeren Annies genen naar beenwerkspecialist Grashoek Spectaculair, uit de stal

van KI Samen. ‘Annie 43 werd moeilijk
drachtig en was door een vergissing bij
onze natuurlijk dekkende Spectaculairzoon Adriaan in het hok gedaan. Van
hem werd ze wel drachtig’, vertelt Florus Pellikaan na aﬂoop van zijn sterke
optreden. In het succes van de inteeltparing ziet hij geen reden om vaker te kiezen voor de ‘omstreden’ fokmethode.
De reservetitel ging naar de open geribde Janke 453 (v. Amor) uit de stal van het
ouderlijk bedrijf van Arjan de Jong uit
Montfoort. Ook bij het ‘showmanship’
legde De Jong beslag op de tweede plaats,
achter Gerben Puttenstein uit Wezep.
Rick Schoonhoven uit Noordeinde had
zijn pink volgens Andreas Aebi getooid
in het beste toilet, gevolgd door Bart
Schuiling uit Nijeveen en opnieuw Florus Pellikaan.
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