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Gerrit-Jan Klein Teselink wint HHH-show met Zwitserse Rustlerdochter

Paris volgt Mon-Chri op
Toosje 20 (v. Salomo), kampioene vaarzen
Prod.: 2.01 85 2667 4,30 3,52 lw 113 l.l.

Een nieuwe lichting diende zich aan op de roodbontkeuring.
Met Rustlerdochter Paris schreef Gerrit-Jan Klein Teselink de
HHH-show op zijn naam. Niet Mon-Chri, maar de nationaal debuterende Jantje 146 van de familie Reitsma won de seniortitel.
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en enorm hoge opgave van koeien
en meer dan vijftien nieuwe leden.
Op voorhand had de organisatie van de
HHH-show al alle reden om tevreden te
zijn. Ook bij het terugblikken op deze
keuring zal een voldaan gevoel overheersen. Immers, over gebrek aan belangstelling – andere jaren wel eens een punt van
zorg – had de organisatie geen klagen. Er
was alles aan gedaan om zo veel mogelijk publiek te lokken en, mede dankzij
het weer dat meezat, slaagde die opzet.

De vaarzenfinale vond daardoor plaats
voor een volle tribune. Vier vaarzen
hield Georg Geuecke over, waaronder de
reservekampioene van 2010: Elza 124 van
Henk en Gerrie Pinkert uit Markelo. Het
was niet moeilijk om te zien waarom de
goed ontwikkelde Classicdochter in 2010
zo ver was gekomen. Elza beschikte over
een puike uier en stapte trefzeker. Door
drogere benen bleef ze in de rubriek
Marjan 26 voor, een Blitzdochter met veel
inhoud van Hendrik-Jan Arendsen Raedt

uit Barchem. Toch nekte het oudmelkte
lactatiestadium Elza. Ze miste de laatste
uitstraling. Dat zag Geuecke niet door de
vingers. De melkveehouder en voorzitter
van het Duitse holstein-stamboek zette
niet per se de zwaarste of de grootste
koeien vooraan, maar koos wel consequent voor koeien met hardheid en uiterlijke melkrijkheid. Koeien bovendien
met sterke uiers en benen.
Dat was koren op de molen van Toosje 20
(v. Lowlands Salomo), die na haar zege op
de CRV Koe-Expo eind oktober mooi was
doorgegroeid. De harde, jeugdige vaars
van Arnold en Brenda van Dee uit IJzendoorn bewoog zich soepel door de ring
en aan haar vast aangehechte uier mankeerde weinig. Toosje vormde een mooi
duo met J&G Redspot 36, in gezamenlijk
eigendom van Jan en Gerrie Hoegen en
Jouke Kloosterman. De Carmanodochter
uit de familie van de Duitse stieren Snooker en Starfire was net als Toosje niet de

Rustlerdochter Paris houdt Soetten Botter Allmacht 8 gezelschap
En weer heeft hij een algemeen kampioene. Gerrit-Jan Klein Teselink staat te glunderen naast Paris, de enige koe die hij bezit
naast Soetten Botter Allmacht 8, de inmiddels twaalfjarige oud-NRM-kampioene.
In 2010 kocht Klein Teselink in Zwitserland Paris. ‘Ik wilde graag een Zwitserse
koe. Het fokbeleid daar spreekt me aan.
Paris was de eerste koe die ik zag. Ik heb
daarna nog meer koeien gezien, maar zij
sprak mij het meest aan. Ze heeft veel
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melktype, een fraaie uier, platte botten
en een lange kop.’ Het vlakke kruis vindt
Klein Teselink geen probleem. ‘Als het
kruis maar breed is.’
Klein Teselink betaalde 15.000 euro voor
de Rustlerdochter. Spijt heeft hij niet van
zijn aankoop. ‘Dit is prachtig om mee te
maken. Bovendien, ze heeft negentien
embryo’s van Jotan geproduceerd en uit
eigen dracht heb ik van haar nu een
vaarskalf van Curtis.’

Paris (v. Rustler), algemeen kampioene
Prod.: 2.04 287 8199 4,40 3,26 lw 88

Jantje 146 (v. Talent), kampioene senioren
Prod.: 3.01 547 13.497 3,91 3,43 lw 98

grootste of de zwaarste van het stel,
maar met haar mooi beaderde uier, haar
droge beenwerk en de melkuitstraling
nam ze Geuecke voor zich in.
De iets hogere en bredere achteruier van
Toosje gaf uiteindelijk de doorslag. Zij
won met Redspot in haar kielzog.

Oud-kampioenen aan zet

Gerrit-Jan Klein Teselink

Alle roodbontkampioenen van editie
2010 van de HHH-show waren dit jaar
opnieuw present. Cecibell bijvoorbeeld, de
September Stormdochter van Theo van
Vliet uit Nieuwlande. Met rubriekswinst
begon de oud-vaarzenkampioene in ieder geval goed. Vooral in frame imponeerde Cecibell dankzij de sterke boven-

bouw en de mooie overgangen in haar
krachtige lijf.
Ook Brook Marie 61 (v. Classic) van HHHvoorzitter Hans Puttenstein uit Kamperveen won als vaars al diverse titels, onder meer op de NRM en de CRV Koe-Expo.
Met haar kwalitatief sterke uier en droge
beenwerk veroverde ze net als Cecibell
een finaleplek. Daarin kreeg het tweetal
gezelschap van Caudumer Lol 285 (v. Mr
Burns) van Sietze Henk en moeder Akke
Haytema uit Koudum. Weliswaar had ze
minder inhoud dan Cecibell en Marie,
maar Lol etaleerde wel veel jeugd, lengte
en hoogtemaat.
Ook Rustlerdochter Paris mengde zich in
de eindstrijd. Geuecke, die als beste bedrijfsgroep de groep van familie Engelen
uit Grashoek aanwees, was bijzonder gecharmeerd van de vier jaar oude pupil
van Gerrit-Jan en Joke Klein Teselink uit
Harfsen. Ze toonde veel melkuitstraling
en haar lange uier was voor vast aangehecht. In kruisligging was Paris niet onberispelijk, maar dat nam Geuecke voor
lief. Resoluut wees hij Paris aan als middenklaskampioene. Het reservelint was
voor Brook Marie.

Eeuwige jeugd
Bij de senioren trad opnieuw Zeedieker
Mon-Chri 1 (v. Jordan) aan. De bijna acht
jaar oude pupil van Landbouwsluis uit
Genemuiden won twee jaar op rij het algemeen kampioenschap. Egbert Korenberg was erin geslaagd Mon-Chri er goed
voor te zetten, ook al was ze al ruim een
jaar aan de melk. Met haar prachtig uitgediepte middenhand en brede lijf maakte ze als vanouds indruk. Zou ze in staat
zijn een derde keer te winnen?
Van Stouwdamshof Jacoba 47 van de familie
Van ’t Hof uit Oosterwolde had Mon-Chri
in ieder geval niets te vrezen. De fijngebouwde en fraai geuierde Stadeldochter,
die in 2010 zegevierde in de middenklasse, haakte net voor de finale af. Tacodochter JU Wilma 75, een krachtpatser
pur sang van Johan Uenk uit Nijbroek,
vormde evenmin een serieuze bedreiging. Eerder leek JU Dora 501 een concurrent voor Mon-Chri. De Konvoydochter
van Stef Goossens was breed en sterk en
ook haar hoge achteruier overtuigde.
Tussen al die ervaren keuringsdeelnemers vormde Jantje 146 een vreemde
eend in de bijt. Aan de hand van Jan
Reitsma uit Driesum – hij deed zijn bedrijf inmiddels over aan zonen Jelle Jan
en Douwe Piet – maakte ze haar debuut
op een grote keuring. De Talenttelg leek
een koe met eeuwige jeugd. Ze straalde
veel melk uit, beschikte over een sterke
bovenbouw en liep op glasharde benen.

J&G Redspot 36 (v. Carmano), res.kamp. vaarzen
Prod.: 2.04 176 5467 4,08 3,34 lw 107 l.l.

Brook Marie 61 (v. Classic), res.kamp. midden
Prod.: 2.01 335 9034 4,55 3,57 lw 124

Zeed. Mon-Chri 1 (v. Jordan), res.kamp. senioren
Prod.: 5.06 380 13.778 4,43 3,15 lw 95

Precies die ingrediënten die Geuecke
graag ziet in een keuringskoe. En inderdaad, hij bleef consequent en verkoos
Jantje boven reservekampioene MonChri. Graag lichtte hij zijn keus nog even
toe: ‘Deze koe heeft een hogere achteruier, ze is droger in de spronggewrichten
en beter in de kruisligging.’
Nog één titel had Geuecke te vergeven:
het algemeen kampioenschap. Hij koos
de koe die zich in zijn ogen internationaal het best kan meten: dat was Paris.
‘Begin 2013 is het Europees kampioenschap. Met zulke koeien hoort Nederland
daar gewoon bij.’ l
Kijk voor een film op www.veeteelt.nl
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