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Film en foto’s
Een film van de HHHshow en extra foto’s zĳn te
vinden in de Veeteelt-app
en op www.veeteelt.nl.

Vaarzenkampioene Brook Marie 68 bekĳkt haar concurrentie

In kwantiteit en kwaliteit beleeft de roodbontkeuring een van de beste edities

Jonge Alana wint overtuigend
In Zwolle waren veel bekende rode keuringscracks aanwezig met

tĳdsklassen sprake van een uitlopende, imponerende kampioene.

de rubriek vóór Hiltje 388. Voor de Leonarddochter van Klaas Reitsma en Lutske
Kloosterman uit Broeksterwoude – ook
al een oud-reservekampioene – was, ondanks haar sterke bovenbouw, een plaats
bĳ het finalezestal dit keer het maximaal
haalbare.

tekst Florus Pellikaan

Haytema beste bedrĳfsgroep

als doel eerder keuringssucces te evenaren of te overtreffen. Het
zorgde voor een hoog gemiddeld niveau. Toch was er in alle leef-
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erwĳl de HHH-show jubileerde en
zĳn 25-jarige bestaan herdacht, beleefde de aparte roodbontkeuring tĳdens dit jaar zĳn elfde editie. Hoewel dus
minder oud, deelde de roodbontafdeling
zeker in het huidige succes dat de show
met nationale dekking doormaakt. Bĳna
honderd roodbonten vulden dit jaar de
catalogus voor de HHH-show, wat zorgde
voor goed gevulde rubrieken, bĳ de vaarzen en de middenklasse zelfs drie stuks.
Naast de kwantiteit was ook de kwaliteit
deze editie bĳzonder goed verzorgd. Het
Zwitserse jurylid Stefan Widmer, begin
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dit jaar nog de scherprechter op de Swiss
Expo, stak zĳn enthousiasme dan ook
niet onder stoelen of banken. Hĳ zei verrast te zĳn door de kwaliteit van de Nederlandse roodbonten. ‘Alle fokkers in
de wereld willen dit zestal koeien melken’, prees Wildmer de finale van de
middenklasse in het bĳzonder.
In die leeftĳdscategorie trad met Jipsing
Bontje 39 bĳvoorbeeld de reservekampioene van vorig jaar aan. De Zabingdochter van familie Engelen uit Grashoek was
uitgegroeid tot een imposante framekoe.
Door een hogere achteruier bleef ze al in

In het kielzog van de vaarzenkampioene
van vorig jaar, Zeedieker Mon-Chri 20 van
Evert Korenberg uit Dalfsen, plaatste
ook de hoornloze Caudumer Lol 303 (v.
Mitey P) zich voor de finale. Met haar
melkrĳke, opengebouwde skelet en brede uier was die verkiezing ook terecht.
Bovendien maakte Lol deel uit van de
winnende bedrĳfsgroep van Sietze Henk
en Tjitske Haytema uit Koudum. De
groep liep er binnen het ingezonden vĳftal roodbonte groepen in zowel uniformiteit als individuele kwaliteit uit.
Tussen Lol en Mon-Chri viel in de kampioenskeuring middenklasse echter wel
een gaatje, aangezien Jotandochter Mon-
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M.H. Alana 5 (v. Amor), algemeen kampioene. Productie: 2.01 359 9260 5,02 4,05 lw 119

Chri opnieuw echt meedeed om de
prĳzen. De lange, sterk gebouwde tweedekalfskoe beschikte over een ondiep
aangehechte uier en moest de strĳd
aan met het kampioensduo van de
CRV Koe-Expo afgelopen zomer in Den
Bosch: M.H. Alana 5 en Grashoek Nel 139
Pp. Het tweetal had allebei inmiddels
voor de tweede keer gekalfd en was mooi
doorontwikkeld. Sunflowerdochter Nel
van opnieuw familie Engelen stak door
meer kracht in de bovenbouw en meer
fĳnheid van vel en bot een stokje voor
nieuw succes voor Mon-Chri.
Aan het goud hoefde echter ook Nel niet
te denken, dat was van meet af aan voorbestemd aan Alana van Merwehoeve De
Groot uit Herwĳnen. Widmer was lyrisch
over haar. ‘She is so sweet’, loofde hĳ en
roemde haar balans, haar fantastisch
aangehechte uier en haar super benen.

Uit twee nationaal kampioenes
In de vaarzenklasse hadden Jan en Irma
Steegink uit Okkenbroek met Heerenbrink
Jenny 210 (v. Malando) en Heerenbrink Dolly
94 (v. Acme) een numeriek overwicht in
de finale. Het duo kenmerkte zich als bĳzonder fraai uitgegroeide en diep gewelfde vaarzen. Al in de rubriek hadden
ze de in Duitsland geboren RZH Gwen P (v.
Ladd P) van melkveebedrĳf Lage-Bĳssel
uit Doornspĳk op achterstand gezet. Het
drietal schoot in de kampioenskeuring
echter tekort in uierbeeld om een gooi
naar de prĳzen te kunnen doen.
De complete Eline 20 (v. Jotan) van Gerard
en Jannie Reĳlink uit Markelo mocht
met haar harmonisch gebouwde skelet
even ruiken aan het eremetaal, maar

kwam in uier de bloei tekort die het
kampioensduo wel had. Hierdoor bleven
Brook Marie 68 van Hans Puttenstein
uit Kamperveen en Grashoek Silke 162 (v.
Acme) van opnieuw Engelen over. De gemiddeld ontwikkelde Silke stak ondanks
haar oudmelkte lactatiestadium nog in
fraaie vorm door een sprekende bloei op
de uier en haar fĳne botstructuur.
Door minder kracht in de bovenlĳn en
minder capaciteit moest Silke echter in
de rubriek al haar meerdere erkennen in
Marie. De complete Jotandochter kan bogen op een pedigree met twee nationale
kampioenes als moeder (Classicdochter
Marie 61) en grootmoeder (Tacodochter
Marie 55). In lengte van frame en uierbodem en breedte van kruis was de massale Marie superieur. En aangezien ze nog
maar zes weken aan de melk was, is de
kans groot dat ze ook in haar schouderpartĳ nog wat fĳner zal worden. Widmer beloonde de potentie van Marie met
het kampioenschap en hield rubrieksgenote Silke aan haar zĳde.

Imponerend seniorenduo
Bĳ de senioren was het net als in de middenklasse een weerzien van bekenden.
Neem Els 286 van Hendrik Jan Arendsen
Raedt uit Barchem. De uitgebalanceerde
Burnstyndochter won al tal van regionale keuringen en liet door meer ophangband en beenkwaliteit de breed geuierde
Marlinda Holst. Grietje 101 (v. Savard) van
Jan en Hanneke Ton uit De Punt achter
zich. Ook de fraai bewaarde kwaliteitskoe Huntje Holstein Anemoon 33 (v. Tequila)
van Henk Oudenampsen uit Laren kwam
niet voorbĳ Els. De Burnstyndochter

bleek echter niet opgewassen tegen de
fors ontwikkelde Bieuw Lenora 25 van Patrick en Tanja Maassen uit Veenhuizen.
Hoewel de Deucedochter voor menig
toeschouwer te groot zal zĳn geweest,
zwichtte Widmer voor haar imponerend
breed opgehangen uier en schonk haar
de eervolle vermelding.
Els’ stalgenote Marjan 26 (v. Blitz) hield
met haar fantastische balans en kwalitatief sterke uier lang stand om kans te
houden op een herhaling van haar algemeen kampioenschap in 2012. Voor Marjan bleek er met Plattery Princesse (v. Ralstorm) van familie Eggerink echter één
kandidate te veel. De in Zwitserland geboren kleindochter van Galante was met
haar harmonische en uitgebalanceerde
frame, de lange uierbodem en de sprekende beenkwaliteit een klasse apart.
Widmer noemde haar een ‘easy winner’
en stelde met Princesse en Marjan een
fraai kampioensduo samen.
Door zĳn bewoordingen wekte het Zwitserse jurylid even de indruk Princesse
ook als algemeen kampioene te zullen
kiezen. Maar zonder enige twĳfel stapte
hĳ naar de jonge tweedekalfs Alana.
De enthousiaste en goed keurende
Widmer sprak lovend: ‘Deze koe heeft
me vanaf het moment dat ze de ring
binnenkwam, niet meer losgelaten. Ze
heeft alles.’ l

Brook Marie 68, kampioene vaarzen
Voorsp. prod.: 2.05 305 8172 4,06 3,29 lw 100
Plattery Princesse (v. Ralstorm), kampioene oud
Productie: 4.05 498 14.829 4,32 3,95 lw 99
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