HHH-SHOW ROODBONT

De eerste rubriek oudere koeien aangevoerd
door de latere reservekampioene Els 286

Familie Wijnker

verslaat roodbontfokkers
Al twee keer wonnen Jakob Wijnker en Ina van Ark
het algemeen kampioenschap roodbont op de HHHshow. Nu kwam daar zelfs een tweede individuele
titel bij en de prijs voor de beste bedrijfsgroep. En
dat terwijl hun koppel slechts zes roodbonten telt.
TEKST FLORUS PELLIKAAN
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enigeen had hem al geteld, een
nieuwe titel voor de regerend
NRM-kampioene M.H. Alana 5.
De dieprode Amordochter van Merwehoeve
De Groot uit Herwĳnen won deze zomer
met overmacht de middenklasse op de NRM
en later volgden kampioenschappen op regionale keuringen in Beesd en Hoornaar. Ook
in Zwolle plaatste de ragfĳne en sterk geuierde Alana zich feilloos voor de erg sterke
middenklassefinale door haar rubriek te
winnen. Maar waar menigeen Alana al als
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kampioene had opgetekend, koos het Zwitserse jurylid Roger Frossard anders. Toegegeven, Alana had niet de vulling in de uier
die ze normaal overtuigend tentoonspreidt.
Toch was dat niet eens waarom Frossard
andere plannen had. Hĳ verweet Alana met
name dat de achterspenen erg achter op
de achterkwartieren staan. Ze reikte in de
finale daardoor niet verder dan een eervolle
vermelding.
In die finale kreeg Alana gezelschap van
onder andere twee nichtjes uit de stal van

Harrie Tĳhuis uit Hooghalen. Hoewel familie, waren ze uit heel ander hout gesneden.
Twente Dairies Apple Jose 2 (v. Big Apple) was
een fraaie balanskoe met een prima gevormde uier en meer vrouwelĳkheid dan
haar ruim ontwikkelde stalgenote Twente
Dairies Apple Jose 1 (v. Big Apple).
Familie Van Dĳk-de Bruin uit Giessenburg
had met de ruim ontwikkelde RubensposyRed 9 ook een koe in de finale. De Acmedochter was niet het meest harmonisch,
maar had een hoge achteruier en veel
ruimte in de kruisconstructie.

Kanuzusjes aan zet
In aanmerking voor de prĳzen kwamen
deze koeien echter niet. Daar had Frossard
namelĳk een heel andere bedoeling mee. In
de rubriek was hĳ al gecharmeerd geraakt
van Future Dream H. Alexandra (v. Kanu) van
Jakob Wĳnker en Ina van Ark uit Avenhorn. Alexandra werd vorig jaar derde bĳ
de vaarzen en had nu pas negentien dagen
voor de keuring voor de tweede keer gekalfd, wat haar nauwelĳks was aan te zien.
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Future Dream H. Alexandra (v. Kanu P), algemeen kampioene. Prod.: 2.04 351 9215 4,25 3,42 lw 91

Ze combineerde lengte en harmonie in
frame met erg veel lengte en breedte in de
uier. Met haar compleetheid en veelbelovende potentie won ze de titel. Het reservekampioenschap ging met enig fortuin naar
Drouner AJDH Aiko 1267, ook een Kanudochter, in eigendom van familie Albring uit
Drouwenermond. Ontwikkeling en kracht
waren erg sterke punten van Aiko, die wel
hoog, maar niet heel lang geuierd was.

De beste in uier en benen
Irma 108 (v. Ladd P), kampioene vaarzen
Vsp. prod.: 2.01 305 8784 4,33 3,43 lw 105

Future Dream H. Rosie (v. Jotan), kamp. senioren
Prod.: 4.09 265 9041 4,61 3,35 lw 93

De vaarzenklasse was in aantallen en kwaliteit relatief de minste categorie in Zwolle.
Toch slaagde Frossard erin een prima zestal
uit twee rubrieken te selecteren. Daaronder
waren twee Olympianhalfzussen: de puik
geuierde Heerenbrink Dolly Olymp Rae van
familie Steegink uit Okkenbroek en de lange en flink uitgezwaarde Drouner AJDH Aiko
1288, een halfzus van de eerdergenoemde
Aiko 1267, van familie Albring. Al snel
bleek dat voor de oudmelkte vaarzen deelname aan de finale het hoogst haalbare
was. Dat was het ook voor P.M. Roselyn van
Henk, Gerrie, Nick en Ferdi Pinkert uit Markelo. De Big Appledochter bezat een fraai
en ruim bemeten frame, maar in uierba-

Tabel 1 – Kampioenen roodbont HHH-show 2017 (algemeen kampioene vetgedrukt)

categorie

naam dier

vader

eigenaar, woonplaats

kampioene vaarzen
reservekamp. vaarzen
kamp. midden
reservekamp. midden
kampioene oud
reservekampioene oud

Irma 108
Dynamic Espot Red
Future Dream H. Alexandra
Drouner AJDH Aiko 1267
Future Dream H. Rosie
Els 286

Ladd P
Fageno
Kanu P
Kanu P
Jotan
Burnstyn

mts. Vosman-ter Harmsel, Rijssen
comb. Hoftijzer en Van Wichen, Zwartewaal
J. Wijnker, Avenhorn
mts. Albring, Drouwenermond
J. Wijnker, Avenhorn
H. J. J. B. Arendsen Raedt, Barchem

lans en uierhoogte kon Roselyn niet helemaal volgen.
Al in de rubriek bleek dat Frossard bĳzonder gecharmeerd was van het opengebouwde skelet van Dynamic Espot (v. Fageno) van
de combinatie Jan Willem Hoftĳzer en
Mark van Wichen. Ook de fraaie overgangen en kwaliteit in beenwerk spraken aan.
Het jurylid vond in de andere rubriek een
soortgelĳke vaars in Heerenbrink Samantha 3
(v. Avicii) van Steegink. Ook zĳ was lang en
open gebouwd.
Een ‘bĳ elkaar passend duo’ zal Frossard
gedacht hebben, dat hem ook nog eens erg
aansprak. Maar om het duo richting de
prĳzen te schuiven, zou hĳ Irma 108 van
familie Vosman uit Rĳssen aan de kant
moeten zetten. Hoewel duidelĳk wat compacter gebouwd, kon Frossard niet om de
compleetheid van de Ladd P-dochter heen.
Ze had de beste benen en was voorzien van
een compacte en hoog opgehangen uier.
Het jurylid beloonde Irma 108 terecht met
het kampioenschap en koos voor Espot, in
frame zĳn favoriet, als reservekampioene.

Dochter volgt moeder op
Bĳ de oudere koeien trad tweevoudig HHHkampioene Zeedieker Roseanne Red (v. Advent)
van Wĳnker opnieuw aan. De vĳfdekalfs
Adventdochter voerde de winnende bedrĳfsgroep aan, met daarin drie van de zes
roodbonten die Wĳnker heeft. Individueel
bleek al snel dat Roseanne dit keer, door
gebrek aan keuringsvorm, niet voor de
prĳzen kon gaan. In de rubriek moest ze
onder andere de fraaie balanskoe Twente
Dairies Jose 421 (v. Wisconsin) van Tĳhuis
voor laten gaan.
In de finale stonden ook Tienmorgen Liza 396
(v. Classic) van De Tienmorgen Holsteins uit
Beers en JU Lonia 167 (v. Destry) van Johan
Uenk uit Nĳbroek. Liza showde een fraaie
ribbenpartĳ en hoge achteruier, maar was
wat vlak in de kruispartĳ. Lonia was ruim
bemeten en sterk in skeletbouw, maar miste de laatste fĳnheid. Voor de reservetitel
koos Frossard daarom voor oud-kampioene
Els 286 van Hendrik Jan Arendsen Raedt uit
Barchem. De best bewaarde Burnstyndochter showde een mooie ribbenpartĳ en een
kwaliteitsrĳke melkklier. Ze had alleen net
niet de vorm van de dag die Future Dream H.
Rosie van Wĳnker wel had.
De Jotandochter van Roseanne showde een
brede en lange uier en veel lengte en upstanding. Ze volgde haar moeder met verve
op als seniorkampioene en mocht daarna
met stalgenote Alexandra uitmaken wie het
algemeen kampioenschap won. Lang twĳfelde de Zwitser niet. Hoewel nog jong, was
de beloftevolle Alexandra door nog iets
meer evenredigheid van bouw de beste
roodbonte van de dag. l
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