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Elza 139 (v. Wansink Supreme) en Oda 200
(v. Savard) van Henk en Gerrie Pinkert
uit Markelo voorbleef.

Classiczege niet vanzelfsprekend

Bons-Holst. Aaltje 94 (v. Talent), kamp. vaarzen
Prod.: 2.07 197 7634 4,02 3,57 lw 126

Blitzdochter Marjan 26
wint de finale in de
middenklasse

Eerste nationale roodbonttitel voor familie Bons met Talentdochter Aaltje 94

Marjan klopt NRM-vedettes
De roodbonteditie van de HHH-show 2012 werd allerminst een
herhaling van de NRM van afgelopen zomer. Nieuwe namen behaalden rubriekszeges, waarbij Marjan 26 de verrassende algemeen kampioene werd en zo (oud-)NRM-kampioenes versloeg.
tekst Jaap van der Knaap

video-impressie www.veeteelt.nl
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neeuw weerhield bezoekers er niet
van om naar de HHH-show in Zwolle
af te reizen. In de morgen waren de harde, houten banken in de IJsselhallen weliswaar nog karig bezet, in de middag was
het dringen rondom de kampioensring.

Het bestuur toonde zich tevreden na afloop van de keuring en zeker bij roodbont waren nauwelijks wanklanken te
horen. Sterker nog, de roodbontrubrieken waren in de breedte zeker zo goed
gevuld als de zwartbontrubrieken. Dat

was direct al te zien bij de eerste vaarzenrubriek, waar de enthousiaste jury
Jan Steegink JU Lonia 145 op kop zette. De
verse Tequiladochter van Johan Uenk uit
Nijbroek had veel ruimte in het skelet en
was vooral in de vooruieraanhechting
sterker dan Els 286. Burnstyndochter Els
had zich al in de kijker gelopen als vaarzenkampioene in Eibergen dit najaar en
de telg van Hendrik-Jan Arendsen Raedt
uit Barchem toonde andermaal haar
fraaie breedtematen en puike stap. Barendonk Wilma 273 (v. Jotan) van de familie Hermanussen uit Beers bleek ondanks haar vast aangesloten uier net
even te licht in de voorhand in de finale
om het vaarzenkampioenschap.

Lars van Loenhout: ‘Kom je drie keer op 1a, dan kriebelt het wel’
De Young Breeders vierden deze HHHshow in Zwolle hun tiende jubileum.
Lars van Loenhout uit Prinsenbeek wist op
deze editie de competitie voor het beste
showmanship te winnen. De jonge Brabander overtuigde het Canadese jurylid
Roger Turner door zijn pink razendsnel te
corrigeren op het moment dat ze even uit
het gareel liep. ‘Ik kan het nog niet bevatten, doe pas voor het vierde jaar mee en
dan deze prijs. Hoe kan ik dat nu mooi
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verwoorden’, sprak Lars, nog bijkomend
van de schrik. Hij stond met zijn pink
Guurtje 273 (v. Sid) achter de coulissen,
vlak voordat het defilé begon. ‘Ik was
niet heel erg nerveus, maar als je ook bij
de competities voor exterieur en showmanship op de eerste plaats komt, dan
kriebelt er wel het een en ander.’
Lars van Loenhout won de prijs voor
‘showmanship’ van de Young Breeders

Marjan 26 (v. Blitz), algemeen kampioene
Prod.: 2.05 329 9739 4,16 3,46 lw 115

De roodbontkeuring werd allerminst
een herhaling van de NRM-editie van dit
jaar. Andere koeien en eigenaren meldden zich in de finale. In de middenklasse
was zelfs een zege voor een telg van de
kampioenenmaker Classic niet vanzelfsprekend. Alleen Barendonk Emma 192 van
Hermanussen vertegenwoordigde haar
vader Classic in de finale. Emma bezat
krachtig beenwerk dat aansloot bij haar
robuuste voorkomen. Emma had meer
lengte dan Dominatordochter Juweeltje 16
van Hans Sleumer en Hennie Harkink
uit Lochem. Juweeltje blonk juist uit in
uieraanhechting waarmee ze de jeugdige Zeedieker Roseanna (v. Advent) van Jacob
Wijnker uit Avenhorn voorbleef.
Uit de jongste rubriek van de middenklasse meldden zich Bossink Joke 30 (v. Incas) van Wim en Gerrit van der Kolk uit
Wierden en Grashoek Dame 56 (v. Lawn
Boy) van de familie Engelen uit Grashoek voor de finale. Joke was het meest
melktypisch van het tweetal, maar bezat
een mindere ophangband dan de gerekte
Dame. De rubriekszege en al snel ook de
zege in de middenklasse was onbetwist
voor Marjan 26. De Blitzdochter van
Arendsen Raedt uit Barchem stak in
bloedvorm. Ze combineerde kracht met
melkrijkheid en haar ondiepe uier zat
als gegoten tegen de buikwand. Het
beenwerk was krommer dan dat van
Emma, maar Marjans beaderde uier en
uitstraling waren voldoende voor de titel. Emma kreeg het reservelint.

JU Lonia 154 (v. Tequila), res.kamp. vaarzen
Prod.: nog niet bekend

Barend. Emma 192 (v. Classic), res.kamp. midden
Prod.: 3.07 376 13.624 3,65 3,32 lw 102

Strijd tussen NRM-kampioenes
Barend. Wilma 208 (v. Classic), kamp. senioren
Prod.: 4.07 439 12.707 5,51 4,13 lw 96

Juist die breedte in het skelet was een
van de belangrijkste wapenfeiten van
Bons-Holsteins Aaltje 94. De Talentdochter
van Nico, Lianne en Dikkie Bons uit Ottoland was een van de oudste vaarzen en
dat was te zien in haar ontwikkeling en
ribdiepte. Het beenwerk leek haar minst
sterke eigenschap; het perfecte voorbrengen in de ring kon een ‘schaatsende’ tred niet verbloemen. Toch bleek
haar uitstraling en vast aangesloten uier
voldoende voor het kampioenslint. Hiermee werd een lang gekoesterde wens
van Bons waarheid: een kampioenschap
roodbont op een nationale show. Reservekampioene werd Lonia, die de twee
jeugdige en sterk gebeende finalisten

Elayodochter Saskia was een bijzondere
finalist bij de senioren. Niet alleen omdat Wim Janssen en Jan van den Braak
uit Balgoy haar uit Duitsland importeerden, maar ook omdat ze met haar messcherpe melkskelet afweek van de andere finalisten. Dan was Doortje 3991 (v.
Classic) uit ander hout gesneden. De robuuste Doortje van Hans Puttenstein en
Jan de Groot uit Kamperveen was sterker
in de koten dan de gerekte Stouwdamshof
Malve 133 (v. Stouwdamshof 274) van de
familie Van ’t Hof uit het Gelderse Oosterwolde.
Een zwaardere strijd was er in de oudste
rubriek, zo wist ook de zakelijk opererende speaker Ids Hellinga. Hier kruisten de algemeen NRM-kampioene van
2010 J&G Trilux (v. Classic) en de seniorenkampioene van NRM 2012 Barendonk Wilma 208 (v. Classic) de degens. Het werd

J&G Trilux 18 (v. Classic), res.kamp. senioren
Prod.: 3.11 369 14.662 4,29 3,51 lw 116

een boeiende strijd, waarbij de zware
Trilux van Jan en Gerrie Hoegen uit Garderen een betere vooruier toonde en
Wilma van Hermanussen meer lengte
en een krachtiger stap etaleerde. Steegink koos voor Wilma, die ook deel uitmaakte van de winnende bedrijfsgroep
van Hermanussen. Het werd een opmaat
voor het kampioenschap, waar Wilma
eindigde vóór Trilux.
Wie vervolgens dacht dat de dagzege
vanzelfsprekend voor Wilma was, had
buiten Marian 26 gerekend. De Blitzdochter zag haar vorm van de dag beloond worden en nam voor de verraste
familie Arendsen Raedt de titel mee naar
huis. l
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