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HHH-show beleefde een van de beste zwartbontkeuringen ooit

Winnie, de troonopvolgster
van Wilhelmina 358
De Britse keurmeester John Gribbon overlaadde Wilhelmina 358
met complimenten, maar schonk het algemeen HHH-kampioenschap aan dé koe in keuringsvorm: Veenhuizer Damion Winnie.
Geen van de inzenders won dit jaar meer dan één prijs.
tekst Florus Pellikaan

‘D

eze kampioenen zijn een groot
compliment voor jullie land en
de algemeen kampioene doet overal ter
wereld mee om de prijzen.’ Dat was de
conclusie van de Britse keurmeester
John Gribbon bij het overzien van het
kampioenstableau aan het einde van de
Holland Holstein sHow. De imponerende
kampioenes van allemaal verschillende
eigenaren waren het resultaat van een
van de beste zwartbontkeuringen in de
HHH-geschiedenis.
Niet in de laatste plaats gold dat voor de
vaarzenklasse, die zorgde voor een vliegende start van de keuringsdag. Bij het
finalevijftal schaarde zich De Rith Tetje
204 van Adrion en Lizette van Beek uit
Breda. De Zestydochter schopte het anderhalve maand geleden nog tot reservekampioene op de CRV Koe-Expo in Den
Bosch. Ook nu sprak ze aan met haar uitgebalanceerde frame, maar aan de uier
was zichtbaar dat haar kalving alweer
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een jaar geleden was. Al in de rubriek
moest ze haar meerdere erkennen in de
in Frankrijk geboren Emeraude. De Goldwyndochter werd kort na haar vaarzentitel op de Space door Jan Kolff uit
Woudrichem aangekocht en kreeg in Nederland al de maximale 89 punten. In
Zwolle straalde ze veel jeugd en stijl uit
en sprak haar hoog en breed opgehangen uier aan. Het leverde haar de 1a-positie op, maar in Gribbons plannen voor
het kampioenschap kwam ze door het
gemis van de laatste balans niet voor.

Vervolg op regionale successen
Een vaars die zich in de strijd om het eremetaal wel lang staande hield, was Texel
Beauty Barbwire, een Socratesdochter uit
de Regancrest Barbiefamilie van Schep
Holsteins uit Zandhuizen. Barbwire imponeerde met haar balansrijke frame en
lange, fraai beaderde vooruier. Op stand
had de vaars net niet de kracht in de bo-

venbouw van de andere twee kandidaten. Eén daarvan was New Moore Esmeralda 38, nota bene een O Mandochter, van
de familie Withaar uit Nijeveen. Gribbon
was terecht gecharmeerd van Esmeralda’s bijzonder open en diepe ribbenpartij en compact gevormde uier. Gribbon
had daarom voor haar de reservetitel in
gedachten, ondanks dat ze in beengebruik het niveau niet helemaal kon trekken. Juist die eigenschap was wel een
van de sterkste punten van Jimm. Holstein
Hellen 589 (v. Shottle) van John de Vries
uit Boijl. Hellen won afgelopen zomer al
het kampioenschap op de Drentse dierenshow in Beilen, werd ook ingeschreven met 89 punten en had op alle lichaamsonderdelen kwaliteit te over.
Naast haar puike beenwerk was ze in
welving in frame door geen van haar
concurrentes te evenaren. In combinatie
met haar ontwikkeling, upstanding en
lange uierbodem won Hellen zonder discussie het kampioenschap.
Het niveau in de middenklasse kwam
wat traag op gang en Gribbon selecteerde voor het kampioenschap uit de eerste
drie rubrieken daarom slechts twee kandidaten. Daartoe behoorde Stouwdamshof
Jacoba 52 (v. Stadel) van Gerrit, Jantje en
Hendrik van ’t Hof uit Oosterwolde. Ook
de uiterst sterk gebouwde Jacoba gaf
na haar reservetitel op de fokveedag in
Apeldoorn een goed vervolg aan het regi-

Jimm. Holst. Hellen 589 (v. Shottle), kamp. vaarzen
Prod.: 2.01 182 7079 3,94 3,11 lw 123 l.l.

onale succes. Gribbon complimenteerde
de eigenaren met de constatering dat het
een koe was die iedere veehouder wel op
stal wil hebben, maar over de meeste
stijl beschikte ze niet.
De andere 1a vanuit een van de eerste
drie middenrubrieken was Bons-Holsteins
Ella 167 (v. Goldwyn) van Nico, Lianne en
moeder Dikkie Bons uit Ottoland. De
ragfijne vaarzenkampioene van vorig
jaar had nog maar kort geleden voor de
tweede keer gekalfd en straalde van kop
tot staart elegantie en melk uit. Haar
kwaliteitsrijke uier was hoog en breed
aangehecht, maar helaas voorzien van te
veel melk. In combinatie met de wat
steile benen ontbrak het Ella daardoor
aan kracht in de stap.

New Moore Esmeralda 38 (v. O Man), res. kamp. vaarzen
Prod.: 2.05 68 2100 4,25 3,33 lw 113 l.l.

Boeiend schouwspel

Veenhuizer D. Winnie (v. Damion), algemeen kamp.
Prod.: 2.11 475 15.350 4,11 3,77 lw 101

Wilhelmina 358 (v. Juror), kampioene oud
Prod.: 8.00 305 17.946 3,19 3.06 lw 121

De kwaliteit van het tweetal ten spijt,
voor het kampioensduo switchte de jury
zonder twijfel naar het uitlopende koptrio van de laatste middenrubriek. Gribbon nam in de rubriek al uitgebreid de
tijd om het drietal zorgvuldig te bestuderen. Op de voor hem vertrouwde wijze
schudde en schiftte hij wat met het trio
in de verschillende opstellingen. Het is
onderdeel van het boeiende schouwspel
dat de Brit van het jureren maakt. De
emotie was van het gezicht van Gribbon
af te lezen, maar weloverwogen maakte
hij uiteindelijk zijn keuze.
Als er al ruimte was voor discussie in de
plaatsing, dan was het tussen de 1b en
1c, die respectievelijk te beurt vielen aan
Future Dream H. Ber 29 (v. Duplex) van Jacob Wijnker en Ina van Ark uit Avenhorn en Bons-Holsteins Dikkie 161 (v. Blitz)
van opnieuw familie Bons. Dikkie, de reservekampioene vaarzen van de laatste
NRM, bezat van het trio de meeste lengte- en hoogtematen, de meeste hardheid
in skelet en de beste benen. Ook haar
uier was vast en hoog aangehecht, maar
de brede voorspeenplaatsing werkte in
haar nadeel. Ber 29 stak in de vorm van
haar leven en combineerde een malse
melkuitstraling met een diepe ribbenpartij en een fraaie upstanding. Alleen
de vooruier kon iets vaster aangehecht
zijn. Op basis van speenplaatsing won
Ber de reservetitel en verwees ze Dikkie
naar de eervolle vermelding.
Voor de titel in de middenklasse kwam
slechts één koe in aanmerking en dat
was Veenhuizer Damion Winnie (v. Damion)
van Olf en Jannes Uineken uit Dalen. Na
haar reservetitel vaarzen op de HHHshow en het algemeen kampioenschap
in Libramont twee jaar geleden, maakte
Winnie in Zwolle voor het eerst als tweedekalfskoe haar rentree in de keurings-

Future Dream H. Ber 29 (v. Duplex), res.kamp. midden
Prod.: 2.01 729 20.221 3,74 3,61 lw 116

SD Janice (v. James), reservekampioene oud
Prod.: 6.01 305 11.990 4,63 3,66 lw 147

ring. Winnie, die stamt uit de familie
van To-Mar Blackstar, had zich doorontwikkeld tot een stijlvolle showkoe met
een fraaie schouderpartij en welving boven in de ribben. Imponerend was ook
de zeer lange en vast aangehechte vooruier en de hoge achteruier. Het leverde
haar de welverdiende titel op.
Bij aanvang van de kampioenskeuring
oudere koeien beloonde Gribbon de kwaliteit al door geen van de deelnemers uit
te selecteren, maar ze alle zes in het midden van de ring op te stellen. Daarbij was
Dalenoord Klara 186 van Jan en Endie Dalenoord uit Enschede. De Talentdochter
sprak aan in stijl en upstanding, maar
had in vergelijking met haar concurren-
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John Gribbon achter de kandidaten voor de middentitel: Winnie, Ber 29 en Dikkie 161

tes te weinig breedte in de voorhand.
Ook de reservekampioene middenklasse
van vorig jaar, Jimm. Holstein Hellen 585 (v.
Goldwyn) van John de Vries trad opnieuw aan. Hellen showde haar enorm
brede achteruier en rastypische melkskelet met verve, maar het ontbrak haar
aan een fractie kracht in de bovenbouw.
Juist dat had Bons-Holsteins Ella 158 van opnieuw familie Bons wel. De Mailingdochter, op de CRV Koe-Expo in Den Bosch
reservekampioene in de middenklasse,
showde naast kracht in de bovenbouw
ook veel diepte in de eerste rib en een
brede achteruier. Haar twee afkalvingen
vormden echter een schril contrast met

die van het imponerende koptrio uit de
oudste rubriek, wat een voorbode was
voor de kampioenskeuring.

Zwart-witte label van de wereld
Weer werd de zwaarste strijd uitgevochten om de 1b-plek in de rubriek, dit keer
door SD Janice (v. James) van Jan en Arjan
Scholten uit Nieuw Roden en Bons-Holsteins Ella 139 (v. Boss Iron) van opnieuw
familie Bons. Ella 139 vormde samen
met Ella 158 en Dikkie 161 ook de winnende bedrijfsgroep van Bons die net als
vorig jaar nipt de collectie van John de
Vries versloeg. Het was het derde jaar op
rij dat Bons de titel won. Individueel im-

poneerde Ella 139 met haar bijzonder
stijlvolle en uitgebalanceerde frame en
Gribbon vroeg daar nog even speciale
aandacht voor aan het publiek. Haar
oudmelkte lactatiestadium was alleen
terug te zien in de uier en dat deed Gribbon besluiten de reservetitel richting Janice te schuiven. Ze sprak aan met haar
rastypische uitstraling die met name in
haar kop, lange hals en kwaliteit in vel
en bot tot uiting kwam. Ze combineerde
dat met een lange uierbodem en droog
beenwerk.
Bijna twee keer zoveel melk gegeven dan
Ella en Janice en daarom overtuigend
kampioene werd opnieuw Wilhelmina
358 (v. Juror) van Teus en Lia van Dijk uit
Giessenburg. De recent met 95 punten
ingeschreven Wilhelmina werd door
Gribbon overladen met superlatieven.
‘Hier heb ik de hele dag naar gezocht.
Dit is het zwart-witte label van de wereld.’ Hij doelde op de bewezen levensduur van Wilhelmina, die ondanks haar
levensproductie van 115.000 kilogram
melk nog altijd alle vorm van slijtage ver
van zich weet te houden.
Over de waardering die Gribbon voor koningin Wilhelmina had, bestond geen
enkele twijfel, maar voor het algemeen
kampioenschap ging de Brit naar ‘prinses’ Winnie. Haar potentie als showkoe
is groot en als Gribbon op dit moment
één koe voor een internationale competitie aan mocht wijzen, koos hij voor
Winnie. Het was dé reden waarom hij
niet Wilhelmina, maar Winnie tot algemeen kampioene kroonde.
Kijk voor een film op www.veeteelt.nl

Jeroen van Beek: ‘Ik ben hier twee maanden mee bezig geweest’
Met zijn aanwezigheid in alle drie de
kampioenschappen en het winnen van
twee titels was Jeroen van Beek (17) uit
Teteringen de grote winnaar in de Young
Breederscompetitie. Hij had zijn pink het
best getoiletteerd en Southland Bog. Sharon 30 (v. Bogart), eigen aan zijn ouders
Johan en Evelien van Beek, werd ook
kampioene exterieur. ‘Ik ben twee maanden met de voorbereidingen bezig geweest. Eigenlijk was ze eerst mijn reservepink, maar de laatste weken werd ze
steeds beter’, vertelt Jeroen van Beek, die
voor de vijfde keer aan de competitie deelnam. ‘Ik heb ze zelf uitgezocht, maar ons
pap heeft wel zijn goedkeuring gegeven’,
vertelt de stralende Jeroen desgevraagd.
‘Als kalf was ze al heel apart door haar
diepe ribben en brede kruis.’
Gevraagd naar een verklaring van het suc-
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ces vertelt Jeroen: ‘Met name op de jongefokkersschool in Battice, waar ik de afgelopen twee jaar ben geweest, heb ik veel
geleerd. Het begint al bij de juiste voeding
en het klaarmaken van het strobed.’
Reservekampioen bij het toilet werd Egbert Korenberg uit Genemuiden met Zeedieker Lawn Aug. De door Gabriëlle Voshart uit Donkerbroek geshowde Topcross
Grietje 320 (v. Denzel) van Jaap Jacobi uit
Garijp werd reservekampioene exterieur.
Britte Nooijens uit Dongen won de categorie showmanship met Aukje 247 (v. Outside) en won daarmee de Gerben Puttensteintrofee. De reservetitel ging naar Jaap
van Raalte uit Genemuiden met Zeedieker Canraaug.
Jeroen van Beek in actie met
Southland Bog. Sharon 30 (v. Bogart)

