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Mina 210 (links) en Future Dream H. Rosie pakten brons en zilver in de middenklasse

Familie Reĳlink verrast met dubbel roodbontsucces op HHH-show

En weer wint Roseanna
Net als in 2014 was Zeedieker Roseanna de sterkste roodbonte
op de HHH-show. Voor een verrassing zorgde de familie Reĳlink
uit Markelo, met winst bĳ de vaarzen en in de middenklasse.
tekst Inge van Drie
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an animo geen gebrek. Voor de
enige roodbontkeuring op nationaal niveau in 2016 waren zo’n honderd
roodbonte koeien aangemeld. Een daarvan was Huntje Holstein Anemoon 147, de
jongste deelnemer in Zwolle. De Ladd Pdochter van Henk Oudenampsen uit Laren won haar rubriek. Met name dankzĳ
een breder en hoger aangehechte achteruier bleef ze de stĳlvolle Tienmorgen Lonia
184 (v. Pleasure) van de familie Goossens
uit Beers voor. Een ﬁnaleticket was het
hoogst haalbare voor het duo.
Dat gold ook voor Molenkamp Anky 24 van
Mark, Henk en Gerrie van Wichen uit
Maasbommel. De lange en melktypische
Acmedochter was weliswaar groot, maar
een royale hoogtemaat was voor jury
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Niels Erik Haahr zeker geen vereiste om
hoog te eindigen. Zo plaatste hĳ Barendonk Paulina 188 resoluut op 1a, ook al
hoorde de Fraikodochter van de familie
Hermanussen uit Beers beslist niet bĳ de
grootste in haar rubriek. Ook Jantien 12
(v. Clarin) van Gerard, Janny, Mart en
Krista Reĳlink uit Markelo had geen
enorme stokmaat, maar Haahr maalde
er niet om. ‘Ze is groot genoeg om veel
melk te produceren. En dáár hebben we
per slot van rekening koeien voor’, gaf
de Deense melkveehouder aan.
Future Dream H. Alexandra van Jacob Wĳnker en Ina van Ark uit Avenhorn completeerde het zestal ﬁnalisten. De stĳlvolle,
breed gebouwde Kanu P-dochter beschikte over een mooie ribbenpartĳ en een

ondiepe uier met een sterke ophangband. Toch passeerde Haahr Alexandra
bĳ het toekennen van de titels; ze moest
genoegen nemen met de eervolle vermelding. Hĳ koos vanwege beter gebruik
van de benen voor Paulina, die weliswaar een tikje overbouwd was, maar imponeerde met een enorm sterke achteruier. Paulina won het zilver. Het goud
moest ze overlaten aan Jantien 12, de
vaars met de meeste balans, een vast
aangehechte uier en sterk beenwerk.

Geen toevalstreffer
Hoewel nog relatief onbekend, bleek de
winst van Jantien geen toevalstreffer.
Niet alleen stamt ze via vader Clarin af
van Tarona, oud-kampioene van Duitsland. Ook nam de familie Reĳlink tien
jaar geleden met overgrootmoeder Jantien 4 (v. Taco) deel aan het Europees
kampioenschap in Oldenburg.
Over het EK gesproken, eerder dit jaar
was Bossink Jacoba 19 een van de Nederlandse vertegenwoordigsters op het EK
in Colmar. Met haar kracht, open ribben
en kwaliteitsuier verwees de Pleasure-
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dochter van Gerrit en Gerina van der
Kolk uit Wierden in haar rubriek de
ruim ontwikkelde Caudumer Hinke 244 (v.
Applejax) van Sietze Henk en Tjitske
Haytema uit Koudum naar de 1b-stek.
Voor de eindstrĳd plaatste zich ook Heerenbrink Jenny 210 van Jan en Irma Steegink uit Okkenbroek. De Malandodochter, de meest melktypische ﬁnaliste,
moest voorrang verlenen aan Mina 210
en Future Dream H. Rosie, twee royaal ontwikkelde Jotandochters. Van de halfzussen, achtereenvolgens van de familie
Van Mil uit Ledeacker en Jacob Wĳnker,
etaleerde Rosie de hoogste en vooral
breedste achteruier. Die sterke, overigens extreem gevulde, uier was de reden
dat Haahr Rosie de reservetitel en Mina
de eervolle vermelding toekende.

Middenklasse sterk bezet
De middenklasse roodbont was sterk bezet; dat leed geen twĳfel. Toch liep Oda
182 er in dat veld nog een beetje uit. ‘Ze
heeft alles wat je graag ziet aan een koe;
dit wordt een fantastische oude koe’, zo
roemde Haahr de koe, die fraai was in de
overgangen, gemakkelĳk bewoog en erg
sterk was in uier. Voor de familie Reĳlink kon de dag niet meer stuk. Na de
vaarzentitel eisten de melkveehouders
ook de titel in de middenklasse op.
Over naar de senioren, waar Hiltje 388
van Klaas en Lutske Reitsma-Kloosterman uit Broeksterwoude ondanks het
missen van een heup doordrong tot de
ﬁnale. Dat was niet voor het eerst in de
carrière van de harmonisch gebouwde
Leonarddochter. Ook de uitgebalanceerde Els 286 (v. Burnstyn) van Hendrik Jan
Arendsen Raedt uit Barchem slaagde

daar al vaker in. Ze kregen in de ﬁnale
gezelschap van de fraai geribde Heerenbrink Allmacht 45 van Jan Steegink, een
dochter van hoﬂeverancier Jotan.
Ook Zeedieker Roseanna, moeder van de
reservekampioene in de middenklasse,
maakte haar opwachting bĳ de senioren.
De Adventdochter van Wĳnker won
twee jaar geleden op de HHH-show al het
algemeen kampioenschap. Zou ze opnieuw kans maken op die titel? In de
eindstrĳd passeerde ze in ieder geval JU
Lonia 167 (v. Destry) van Johan Uenk uit
Nĳbroek. Lonia was een koe met veel
melkopdruk en ze bewoog soepel, maar
in vooruierlengte moest ze in Roseanna
haar meerdere erkennen.
De meeste tegenstand kreeg Roseanna
van Bons-Holsteins Aaltje 94. De Talent-
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dochter van Nico en Lianne Bons uit Ottoland was ruimgebouwd, maar de brede
voorhand, diepe ribben en prima uier
legden niet voldoende gewicht in de
schaal om Roseanna te verslaan. Voor
Haahr was het zonneklaar; de seniortitel
én het algemeen kampioenschap gingen
naar Roseanna. ‘Voor mĳ is zĳ de kampioene vandaag. Ze is zo in balans, ze heeft
zo’n sterke vooruier en brede achteruier
en ze beweegt als een jonge koe.’ l

Vaarzenwinnares Jantien 12 bĳna in Spanje
Bĳna was vaarzenkampioene Jantien
12 als exportvaars naar Spanje afgereisd. ‘Spanje zocht grote vaarzen en
omdat Jantien laat drachtig geworden
was, zou ze pas kalven op ruim tweeenhalfjarige leeftĳd. Na de nodige discussie thuis – ze stamt immers af van
een EK-deelneemster – mocht ze blĳven.’ Mart Reĳlink is zichtbaar trots op
het resultaat in Zwolle. Met zĳn zus
Krista presenteerde hĳ de koeien van
hun ouders Gerard en Janny Reĳlink,
die in Markelo 45 koeien melken. Het
feest was compleet toen Famousdochter Oda 182 de middentitel won.
De familie Reĳlink heeft plannen om
in Noord-Duitsland verder te boeren,
maar de lange onduidelĳkheid over

Krista en Mart Reĳlink

fosfaatrechten gooide tot heden roet in
het eten. In Zwolle wint de feestvreugde het van de toekomstzorgen. Eén
ding is zeker volgens Mart en Krista,
mocht de emigratie ooit doorgaan: ‘De
koeien gaan dan in elk geval mee.’
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