H H H - SH O W

K O E I E N B L O E M P J E S

Landelijke keuring verwelkomt nieuwe inzenders

HHH-show blijft
eendaagse
De HHH-show gaat door op de vorig jaar ingeslagen weg. Opnieuw is de keuring eendaags en maken bedrijfsgroepen onderdeel uit van het volle programma. Zwartbont krijgt een nieuwe
algemeen kampioene, Mon-Chri verdedigt haar titel bij rood.
tekst Florus Pellikaan

V

Programma
9.00 uur
keuring vaarzen
10.30 uur kampioenskeuring vaarzen
11.00 uur	keuring middenklasse
12.30 uur	kampioenskeuring middenklasse
13.00 uur dochtergroepen
14.00 uur bedrijfscollecties
15.10 uur keuring oudere koeien
16.40 uur	kampioenskeuring oudere
koeien
17.10 uur defilé
17.40 uur	huldiging algemeen
kampioenen
9.30 uur	Young Breeders met
achtereenvolgens toilet,
voorbrengen en exterieur
15.30 uur	kampioenschappen Young
Breeders

orig jaar onderging de landelijke
Holland Holstein sHow in Zwolle
een flinke restyling. Het evenement ging
terug naar een eendaagse show, haalde
weer bedrijfscollecties in het programma en introduceerde een maximale afkalfleeftijd voor vaarzen. Dat alles blijft
gehandhaafd op de HHH-show 2010, die
op 4 december in de IJsselhallen in Zwolle op de agenda staat. ‘Het is vorig jaar
een erg succesvolle dag geweest waar we
veel positieve reacties op hebben ontvangen en dan moet je niet te veel aan het
programma tornen’, vertelt de nieuwe
HHH-voorzitter Hans Puttenstein.
Alle programma-onderdelen zullen daardoor in één dag afgewerkt worden. Dat
betekent van 9 uur ’s morgens tot bijna
zes uur ’s avonds non-stop koeien in de
ring. ‘Als mensen thuis toch vervanging
geregeld hebben, maakt het ook niet zo
veel meer uit of de keuring nu om half
vijf of om zes uur afgelopen is.’
Op de avond voorafgaand aan de HHHshow vindt ook dit jaar traditiegetrouw
de Tulip Holstein Sale plaats.

Voorzien in behoefte
Over het aantal aanwezige inzendingen
is de voorzitter tevreden. ‘We hebben dit
jaar iets meer roodbonten en Young
Breeders en iets minder zwartbonten’,
zegt Puttenstein en verwijst daarmee
naar de 150 aangemelde zwartbonten,
80 roodbonten en 50 Young Breeders.
‘Het evenement leeft. We hebben ten opzichte van afgelopen zomer twaalf nieuwe leden en er zijn dit jaar ook een stuk
of tien nieuwe inzenders. Er komen landelijk gezien steeds minder keuringen,
waardoor de HHH-show in een behoefte

voorziet. Ik ben ervan overtuigd dat wij
ook de komende jaren minimaal tweehonderd koeien op de HHH-show kunnen verwelkomen’, vertelt Puttenstein.
Op de vraag waar in het evenement de
hand van de nieuwe voorzitter te zien is,
antwoordt Puttenstein: ‘De laatste zes
jaar had ik als bestuurslid van de vereniging al een stem in de beslissingen die
genomen zijn. Ik heb de verantwoordelijkheid over een show gekregen waarvan we het gewenste concept in de afgelopen jaren hebben gevonden en waar
een goed bestuur achter staat. Daar hoeft
niets aan gewijzigd te worden.’

Dochtergroepen minimaal
Alleen het programmaonderdeel dochtergroepen is dit jaar met drie collecties,
die allemaal worden samengesteld uit
koeien die aan de individuele keuring
deelnemen, minimaal bezet. Semex
brengt in Zwolle groepen van Braedale
Goldwyn (v. James) en roodfactorstier
Dudoc Mr Burns (v. Thunder) in de ring.
CRV toont een groep van de roodbonte
Poos Stadel Classic (v. Stadel). ‘In een
NRM-jaar is het voor ons altijd lastig om
dochtergroepen te krijgen omdat veel
budgetten aan het einde van het jaar op
zijn’, vertelt Puttenstein. ‘Daarnaast zijn
er fokkerijorganisaties die bang zijn dat
een groep van een jonge stier het niveau
op de HHH-show niet helemaal haalt.
Maar zolang er nog organisaties zijn die
hun verantwoordelijkheid nemen, blijft
het een onderdeel van onze show. Volgend jaar in een niet-NRM-jaar zijn er
misschien weer meer groepen.’
Net als vorig jaar zijn Classic en Goldwyn
de meest voorkomende vaderdieren van

naam vader

aant. dochters

Classic
Goldwyn
Talent rf
Duplex
Allen
Mr Burns rf
Stadel

28
19
17
14
8
8
8

Tabel 1 – Meest voorkomende
vaderdieren van de opgegeven
dieren

koeien die aan de individuele
keuring deelnemen. Van Classic zijn 28 dochters opgegeven, van Goldwyn 19. In het
toplijstje is alleen Mr Burns
nieuw. Hij levert in zowel de
zwartbonte als de roodbonte
vaarzenrubrieken bij elkaar
acht nakomelingen.
Net als in 2003 is de Canadese
melkveehouder Callum McKinven verantwoordelijk voor
het op volgorde plaatsen van
de zwartbonten. Gerrit-Jan
ten Holte, melkveehouder in
Didam, jureert de roodbonten en deed dat eerder ook al
eens op de NRM. De Italiaan
Angelo Pozatti zal de Young
Breeders voor zijn rekening
nemen.

Bedrijfsgroepen
Bedrijfsgroepen zijn, na de
herintroductie vorig jaar, opnieuw in het programma opgenomen. ‘Het is een wens
van de leden omdat het landelijk gezien de enige plek is
waar je een bedrijfsgroep
kunt tonen. We merken dat
de leden daar heel veel waarde aan hechten’, aldus Puttenstein.
Hoe de keuring op 4 december ook verloopt, zeker is dat
er een nieuwe zwartbonte algemeen kampioene komt.
Vorig jaar behaalde James
Dumbria van de combinatie
Tijhuis en Rijneveld uit Hooghalen deze titel, maar de
Jamesdochter is dit keer
niet aangemeld. Bij roodbont
zal Jordandochter Zeedieker
Mon-Chri 1 van Landbouwsluis uit Genemuiden wel
haar algemeen kampioenschap van vorig jaar verdedigen. l

Jan Cees Vogelaar,
melkveehouder te Lelystad:
‘In de melkveehouderij vinden
heel veel goede ontwikkelingen plaats. Maar op het gebied van weidegang is de sector nog altijd te schijterig om
zich echte doelen te stellen en
maatregelen te nemen.’ (NO)

en. Sommigen vinden dat veel
te lang, maar ik sta niet in de
melkput om een wedstrijdje te
doen.’ (Bo)

Gert van Ginkel,
melkveehouder
te Scherpenzeel:
‘Fokkerij is onze hobby, maar
wel een economisch gedreven
hobby. Het is leuk om alle vaders en grootvaders van je
koeien te kennen, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om
de financiële opbrengst. Verhoging van het eiwitgehalte
en verduurzaming van de veestapel bepalen onze stierkeuze.’ (NO)

Wilfried de Jong,
tv-sportpresentator:
‘We doen niet moeilijk over
schrikdraad voor koeien in de
wei. Waarom geen blauwe
stroomstrook in het ijs? Iedere
keer als het ijzer over de lijn
glijdt, krijgt de schaatser een
enorme oplawaai.’ (NRC)

Romke van der Wal,
melkveehouder te Wergea:
‘Aan plensbuien, harde wind en
hoge temperaturen hebben
koeien een gruwelijke hekel.’
(LC)

Wouter Klootwijk,
onderzoeksjournalist:
‘Het is goed dat het tot stadse
vegetariërs doordringt hoe het
zit met kaas. Een koe geeft pas
melk als ze kalveren geeft. De
helft van alle kalfjes die geboren
worden, is een stier. Omdat
stieren niet meer als werkpaard
geboren worden (ossen!) zit er
niets anders op dan ze op te
eten. Als u kaas eet, houdt u
mede de productie van rundvlees in stand.’ (LC)

Stefanie Oude Elferink,
onderzoekster bij FrieslandCampina:
‘Voor mijzelf kan ik met stelligheid zeggen dat mijn bewondering voor melk en melkvet
steeds groter is geworden naarmate ik er meer over te weten
ben gekomen.’ (mk)

Rommert Politiek,
voormalig hoogleraar
Veefokkerij:
Petra Beerda,
veehoudster en vegetariër
te IJlst:
‘Ik fok vooral moederdieren
die op melkveehouderijen ingezet kunnen worden. Natuurlijk worden er ook stierkalfjes geboren. Als ze niet
nodig zijn voor de voortplanting, worden ze aangehouden
voor het vlees. Dat kan nu
eenmaal niet anders.’ (LC)

Wim Apenhorst,
melkveehouder
te Doetinchem:
‘De kwaliteit en de vorm van
de uier moeten goed zijn. Als
het daarmee mis is, kun je een
goede uiergezondheid wel
vergeten.’ (Bo)

Anneke Apenhorst,
melkveehoudster
te Doetinchem:
‘Ik doe ongeveer een uur over
het melken van onze 45 koei-

‘Ik heb altijd gepleit voor koeien
voor de boeren, dus koeien die
passen bij de productieomstandigheden en aansluiten bij de
behoeften van de markt. En ook
voor het verhogen van het
melkeiwitgehalte.’ (Rm)

Jeroen van der Kooij,
melkveehouder te Maasland:
‘Ik denk dat veel meer boeren
kunnen profiteren van de blaarkop. Je moet wel accepteren dat
je met dezelfde hoeveelheid
koeien minder melk produceert,
maar het schept kansen. Melkproductie is niet het enige waar
je het op hoeft te verdienen als
boer.’ (NO)

Jacob van Emst,
melkveehouder te Tijnje:
‘Als je automatisch melkt krijg
je de koeien niet meer allemaal
door de vingers en moet je je
ogen in de stal goed de kost
geven. Je moet een koeienboer
zijn en je koeien kennen.’
(Mm)

Louise O. Fresco,
hoogleraar en columniste:
De Nederlandse burger interesseert zich allereerst voor voedsel, daarna voor landschap en
vervolgens in de verte nog voor
landbouw. Aan de naam EL&I
zal wel niet meer getornd worden, maar dit lijkt wel het moment om voedsel als verbindend
thema naar voren te halen, ook
in de richting van volksgezondheid.’ (NRC)

Gerrit Knol,
melkveehouder
te Midwolde:
‘Het is zeker een mooi gezicht
als de koeien buitenlopen. Ik
vind ze ook mooi als ik ga fietsen. Maar daar kun je niet van
leven. Net zomin als van de
weidegangpremie die nu wordt
gegeven.’ (Bo)

Bronnen: Nieuwe Oogst (NO), Boerderij (Bo), Melkveemagazine (Mm), Leeuwarder Courant (LC), NRC Handelsblad
(NRC), Rommert (Rm), melk (mk)
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