Nationale HHH-s how

naam vader

Oud-kampioenen Aaltje 49 en Charity 504 opnieuw naar Zwolle
Een individuele keuring voor rood- en zwartbont, de Tulip Sale en een
presentatie van dochtergroepen. Op nationaal niveau vormt de HHHshow in Zwolle dit jaar de enige keuring. Bij zwartbont dingen twee
van de drie kampioenen van 2004 opnieuw mee naar de titel.

D

e voorbereidingen zijn in volle gang.
De melkmachine is net geregeld,
naar het geluid en het licht is nog eens
kritisch gekeken en de catalogus – met
bijna driehonderd individuele inzendingen – is zo goed als af. Eind november vormen de IJsselhallen in Zwolle twee dagen
lang het decor voor de HHH-show, de enige nationale show in 2005.
Ten opzichte van de vorige editie in 2004
is het programma in grote lijnen gelijk
gebleven, stelt HHH-voorzitter Johan
Schep. De individuele keuring, de Tulip
Sale en de presentatie van de dochtergroepen: het blijven belangrijke ingrediënten van de HHH-show. Op detailniveau heeft de organisatie wel aanpassingen gedaan. Zo is er in ieder geval gewerkt
met strakkere budgetten. ‘In 2004 hebben
we verlies gedraaid. Dat willen we niet
nog een keer. We hoeven geen geld over te
houden aan de show, maar we willen onder de streep wel op nul uitkomen.’
De ambitie reikt zelfs verder, vertelt
Schep. ‘In 2006 willen we een keuring
houden zonder entree te heffen. Met een
extra hoofdsponsor en iets hogere meterprijzen voor de standhouders moet dat
lukken. Dan pas maak je er echt een open
feest van. We willen geen club zijn van eliteboeren.’

Commerciële melkveehouder
Nadrukkelijk richt Schep zich met een
lage entreeprijs – dit jaar tien euro voor
twee dagen – niet alleen op de fokker,
maar ook op de commerciële melkveehouder. ‘Ook voor hem moet de HHH-show
een mooi dagje uit zijn. Het verbaast me
dat er zoveel mensen afkomen op open dagen van nieuwe stallen of op een dag als
de Alta Dairy Day. Dat is een iets ander pu-
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bliek dan we normaal op de HHH-show
hebben. We willen daarom graag een betaalbare keuring voor iedereen houden.’
Schep is niet bang dat de koeien die in de
ring verschijnen niet meer passen op commerciële bedrijven. ‘Dat geldt hooguit
voor twintig van de driehonderd koeien.
Die andere 280 lopen thuis gewoon in het
koppel en komen vaak van bedrijven die
qua omvang e n qua melkproductie boven
het gemiddelde liggen. Ik vergelijk zo’n
keuring vaak met de formule-1-sport. Als
we die sport niet hadden gehad, hadden
we nu met andere banden en andere motoren gereden. Zonder keuringen van dit
niveau hadden de Nederlandse koeien er
anders uitgezien.’

Dochtergroepen op zaterdag
De HHH-show blijft een tweedaagse, daarover toont Schep zich stellig. Het evenement terugbrengen van twee dagen naar
één dag is geen optie. ‘We willen zowel
zwart- en roodbont als de Young Breeders
op prime time. Dat lukt niet in één dag.’
Ten opzichte van 2004 begint de show zowel op vrijdag als op zaterdag iets later,
om 9.30 uur om precies te zijn. ‘We hebben vorig jaar kritiek gehad op het vroege
aanvangsmoment. Dat hebben we ons
aangetrokken. Je kunt het de inzenders
eigenlijk niet aandoen om zo vroeg te beginnen en bovendien is het te leuk met
publiek erbij. We willen dat iedereen
maximale aandacht krijgt.’
Kwamen de dochtergroepen in 2004 nog
twee dagen in de ring, dit jaar staat de
presentatie van de vijf collecties alleen
voor zaterdag op het programma. ‘Zo krijgen we meer rust in het programma en
hebben we meer tijd voor de bedrijfscollecties en de Young Breeders’, legt Schep

aantal
dochters

zwartbont
Canyon-Breeze Allen
Comestar Stormatic
Calbrett-I HH Champion
Etazon Lord Lily
Jesther
Comestar Leader
Dixellen Design
Maughlin Storm
Startmore Rudolph

20
20
11
8
7
6
6
5
5

roodbont
Stadel
Faber
Lentini
Möhoeve Trademark
Poos Stadel Classic
STVBQ Rubens

15
5
3
3
3
3

Tabel 1 – Meest voorkomende
vaderdieren op HHH-show

Johan Schep:
‘Terug van twee
dagen naar één
dag is geen optie’
uit. ‘Bovendien kan op die manier het
maximale uit de dochtergroepen gehaald
worden. Het is gemakkelijker om ze er op
één dag goed voor te zetten dan op twee
dagen.’ In de arena verschijnen fokstiercollecties van Timlynn Adam, Comestar
Stormatic, Indianhead Encounter RF en
Boss Iron. Van Apina Fortune komt een
groep met proefstierdochters.
Voor de individuele keuring zijn 225
zwartbonten en 60 roodbonten aangemeld. Voor het eerst is er geen voorselectie toegepast, maar hebben scouts geholpen bij het aanmelden van de dieren. ‘De
keuring helemaal vrijgeven vond ik geen
goed idee. Dit nieuwe systeem geeft vrijheid voor wie vrijheid wil. Tegelijk kunnen de scouts de veehouders die dat nodig
hebben een duwtje in de rug geven.’
In de zwartbontlijst duiken tal van bekende namen op. Zo doen twee van de drie
zwartbontkampioenen van 2004 opnieuw

een gooi naar de titel: de Starleaderdochters Charity 504 van Theo van Vliet uit
Nieuwlande en Aaltje 49 van de familie
Bons uit Ottoland.
De inbreng van Canadese genen in de individuele keuring is groot. Comestar Stormatic en Canyon-Breeze Allen staan als
hoﬂeverancier te boek met elk twintig nakomelingen (zie tabel 1).
Van de roodbontkampioenen van 2004
komt alleen Alie 44 van Gert-Jan van der
Haar uit Den Velde opnieuw naar Zwolle.
Wel in de catalogus prijken de seniorkampioenen van de Koe-Expo in Den Bosch,
Annie 43 (v. Grashoek Spectaculair) van de
familie Pellikaan uit Meerkerk en Thea 18
(v. Goldie) van Stef Goossens uit Beers. Zij
nemen het op tegen onder meer Grashoek
Roza 65, de Trademarkdochter die in 2003
seniorkampioene werd op de HHH-show.
Dat Stadel de grootste inzender is bij
roodbont, is niet verbazingwekkend. Ver-

rassend is wel dat zijn zoon Poos Stadel
Classic ook al met drie dochters deelneemt aan de individuele keuring.

Veel Durhambloed
De Tulip Sale maakt voor het tweede jaar
op rij onderdeel uit van het programma
van de HHH-show. Op vrijdagavond 25 november komen ruim vijftig dieren onder de hamer van de Ierse veilingmeester
Michael Taaffe.
Aan vaderszijde is de variatie groot. Van
ruim dertig verschillende stieren staan
nakomelingen in de catalogus. Bij de moederdieren spelen dochters van Durham,
Mara-Thon BW Marshall en Jocko een belangrijke rol; gezamenlijk zorgen zij voor
ongeveer de helft van de inzendingen.
Op de lijst met inzendingen prijkt onder
meer een Canyon-Breeze Storm Atomdochter uit de populaire Markwell Durham Daisy, een Titanickleindochter van

keuringscrack Shoremar Alicia en een
Dundeedochter uit Ocean-View Durham
Zandra, de volle zus van de Amerikaanse
fokstier Ocean-View Zenith.
Schep is gelukkig met de combinatie van
de HHH-show en de Tulip Sale. ‘De HHHshow fungeert als uithangbord voor onze
fokkers. We willen ook graag internationale bezoekers en een veiling is dan een
prima trekker. We krijgen steeds meer en
steeds vroeger aanvragen vanuit het buitenland. Begin dit jaar kregen we al een
verzoek vanuit Japan om informatie.’
Een aantal HHH-leden opent in de week
voorafgaand aan de show de deuren van
het bedrijf voor het internationale publiek. ‘Dat sluit mooi aan bij het doel van
de HHH-club om de Holsteinfokkerij van
de Nederlandse veehouders te promoten.’
Inge van Drie
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