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De beste bedrĳfsgroep
roodbont van de familie
Van Dĳk uit Giessenburg

Jacob Wĳnker en Ina van Ark boeken met de roodbonte
seniorenkampioene Zeedieker Roseanne een driedubbele winst

HHH-show 2014 in het
geheugen gegrift
Ze zullen de HHH-show van 2014 niet snel vergeten. Jacob
Wĳnker en Ina van Ark namen drie titels mee naar Avenhorn.
Maar ook in Meerkerk was het feest, de familie Pellikaan wist
met Annie 127 in Zwolle opnieuw te triomferen.
tekst Tĳmen van Zessen

video-impressie www.veeteelt.nl

foto-impressie www.veeteelt.nl
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niek is het niet meer. Maar een inzender die op een nationale show
drie keer het hoogste podium betreedt,
verdient wel alle lof. Het huzarenstukje
van Jacob Wĳnker en Ina van Ark uit
Avenhorn was compleet bĳ het aantikken van seniorenkampioene Zeedieker Roseanna. De stĳlvolle Adventdochter stamt
uit de Augustfamilie en manifesteerde
zich met spĳkerhard beenwerk en een

Jacob Wĳnker: ‘Te zenuwachtig om zelf Roseanne voor te brengen’
Drie kampioenen en zelfs het algemeen
kampioenschap bĳ roodbont. Voor Jacob
Wĳnker en Ina van Ark uit Avenhorn is
de HHH-show 2014 er een om te blĳven
herinneren. Naast vaarzenkampioene
Future Dream Holsteins Fien wonnen
ook de oud EK-deelneemsters Damion
Joy en Zeedieker Roseanne.
Vooral Adventdochter Roseanne heeft
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iets aparts, volgens Wĳnker. ‘Ze brengt
iets extra’s aan melktype en uierkwaliteit, wat je zelden ziet bĳ roodbont’, aldus Jacob Wĳnker, die – behalve in het
defilé – niet zelf met Roseanne wilde lopen. ‘Ik ben te zenuwachtig. En als je dat
bent, breng je dat over op de koe. Alles
moet perfect zĳn op een keuring als deze
en dan moet ik het niet zelf verprutsen.’
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om gericht op een dier met het Zeediekerprefix, ditmaal op Zeedieker Mon-Chri
20. De Jotandochter van Evert Korenberg
uit Wezep was dit jaar goed voor zilver
op de NRM. Een paar maanden verder in
lactatie waren haar uieraanhechting en
de balans in haar frame nog altĳd imposant. De fraaie schouderpartĳ en dito
plaatsing van de ribben maakten MonChri 20 een lust voor het oog.
Vanwege beter beengebruik was MonChri te sterk voor Big Boukje 305 (v. Andy).
De krachtpatser van Jos en Ingrid Knoef
uit Geesteren had enige spanning in de
bovenbouw, maar droeg een vast aangehechte uier met veel bodemvrĳheid.

Nu wel de volle winst

Zeedieker Roseanna (v. Advent), alg. kampioene. Prod.: 4.08 422 14.810 4,52 3,49 lw 109

hoog gedragen uier. Vooral haar sterke
ophangband maakte het verschil met
Marjan 26 (v. Blitz). De HHH-kampioene
van 2012 en reservekampioene van 2013
was uit hetzelfde hout gesneden. Hendrik Jan Arendsen Raedt uit Barchem zag
dat zĳn koe prachtig bewoog met veel
kwaliteit in het beenwerk en evenredigheid in het skelet. In een close finish had
ze dankzĳ haar goede speenplaatsing af
weten te rekenen met J&G Redspot 36 van
Jan en Gerrie Hoegen uit Ermelo. Deze
Carmanodochter – in gezamenlĳk eigendom met Jouke Kloosterman – had een
strakke bovenbouw en klopte op haar
beurt Grashoek Dame 56, met name dankzĳ haar vast aangehechte uier die breed
en hoog in de dam zat. De familie Engelen uit Grashoek wist niettemin dat ze
met Lawn Boydochter Grashoek Dame 56
een kwaliteitskoe etaleerde met fraaie
overgangen en sterk beenwerk.
De ontknoping tussen Roseanna en
Marjan naderde. Keurmeester Markus
Gerber wees de titel toe aan Roseanna
vanwege haar exceptioneel sterke ophangband en een fractie hogere achteruier. Wĳnker kreeg nog een kers op de
taart, want ook het algemeen kampioenschap was voor Roseanne.

Elegante Annie
De traditionele scheiding tussen roodbont- en zwartbontinzenders is al even
verleden tĳd, maar dat zwartbontfokker
Teus van Dĳk uit Giessenburg de titel
beste bedrĳfsgroep roodbont zou binnenslepen, kwam als een verrassing.
In de middenklasse was hĳ paraat met
Wilhemina 472 (v. Savard). De stĳlvolle

koe was fors van formaat, maar haar zitbeenderen hoefden niet hoger. De kruisconstructie van Geertje 408 (v. Classic) zat
functioneler in elkaar. De koe van Alex
Verwaĳen uit Beilen sprak met name in
zĳaanzicht bĳzonder aan met haar lange
uierbodem en kordate stap. Geertje had
in Zwolle een bĳzondere rol, ze verdedigde de eer van haar moeder Geertje
407, de algemeen kampioene van vorig
jaar. Aan harmonie in het skelet ontbrak
het niet, maar was haar achteruier goed
genoeg voor eremetaal? Geertje kwam
oog in oog te staan met de juniorenkampioene van 2013, Annie 127 (v. Joyboy). De
ophangband van Annie was sterker en
haar achteruierhoogte idem dito. De
stĳlvolle koe van de familie Pellikaan uit
Meerkerk had een fraaie upstanding en
ribwelving in haar skelet. Ze versloeg
Caudumer Hinke 199 van de familie Haytema uit Koudem echter vooral vanwege
beter beengebruik, want ook Hinke (v.
Destry) was subliem in uier en melktypisch en evenredig in frame.
Gerber koos de als 1b-geplaatste Jipsing
Bontje 39 als reservekampioene. De Zabingdochter uit de stal van de familie
Engelen had niet de laatste snit, maar
was beresterk en stapte trefzeker op
droog, parallel gevormd beenwerk. De
lengte in haar frame was voldoende om
de zeer correcte Jipsing Rieka 49 (v. Jipsing
Elson) van Rob Zwart van zich af te houden. Maar niet om ook korte metten te
maken met Annie.
De titel was voor de elegantere Annie,
die haar prestatie van 2013 ook als algemeen reservekampioene bevestigde. In
de juniorenklasse waren de ogen weder-

Boukje had een geduchte concurrente in
Merwehoeve Alana 5 (v. Amor). De glasharde vaars van familie De Groot uit Herwĳnen stak in de vorm van de dag; ze bewoog zich soepel door de ring en haar
vast aangehechte uier was voorzien van
correct geplaatste spenen. Gerber zag in
Mon-Chri, Boukje en Alana drie goede
kanshebbers voor de titel. De uitgezwaarde Boukje kreeg de voorkeur boven de jeugdige Alana. ‘She’s larger in
her frame, stronger in her body’, vond
de Zwitser. Zo droeg Boukje de rozet van
de reservekampioene en kreeg Mon-Chri
nu wel de volle winst. l

Annie 127 (v. Joyboy), kamp. middenklasse
Productie: 2.06 348 9555 4,49 3,41 lw 117
Zeedieker Mon-Chri 20 (v. Jotan), kamp. vaarzen
Productie: 2.00 285 8410 3,75 3,17 lw 114 l.l.
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